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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย                   
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม          
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั                  
และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงิน
สด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ             
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                 
ทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค        
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก   
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้น
ดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้             
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ      
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ือง
เหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัในงบก ำไรขำดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำน
ของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนหลำยรำย ขำ้พเจำ้    
จึงใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบว่ำรำยไดไ้ดรั้บรู้ถูกตอ้งตำมท่ีเกิดขึ้นจริง  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มเลือกตวัอยำ่งเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำร
ควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยและบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
ขำยและบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติ   
ท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 
ตอ้งอำศยัขอ้เทจ็จริงประกอบกบักำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรท่ีส ำคญั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำร
ลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้ท่ีลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ ซ่ึงขึ้นอยูก่บักำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเก่ียวกบั
วงจรอำยขุองสินคำ้ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด สภำพเศรฐกิจและอุตสำหกรรม ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยชนิดและ
ปริมำณสินคำ้คงเหลือจ ำนวนมำก ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัในกำรตรวจสอบมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือ   
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำม
กำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวิธีกำรและขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำร
พิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือดงัน้ี   

• ท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำม
สม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
แบบเฉพำะเจำะจง 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคำ้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวียนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำ
ทุนของสินคำ้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคำ้  

• พิจำรณำขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงัส ำหรับผลขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรขำยและตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ
ออกจำกบญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปี เปรียบเทียบกบัค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกไว ้ 
ณ ส้ินปีก่อน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด          
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด           
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร   
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ  
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร            
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 8 152,250,713      78,307,864         108,746,660      50,052,387         

เงินลงทุนชวัคราว -                        873,774              -                        -                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 9 469,543,555      450,912,121       376,875,386      425,130,781       

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 7 -                        -                          6,444,869          215,461,088       

สินคา้คงเหลือ 10 250,919,797      174,263,297       179,988,736      102,568,502       

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีหมุนเวยีน 16 74,000,913        89,690,744         -                        -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 24,792,692        6,065,093           5,300,089          3,102,185           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 971,507,670      800,112,893       677,355,740      796,314,943       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 11 1,490,256          1,466,938           -                        -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7 -                        -                          83,000,000        -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                          298,114,862      298,114,862       

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 640,306,382      643,830,378       372,765,068      376,488,942       

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 15 919,875,974      922,530,831       394,342,054      395,019,380       

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีไม่หมุนเวยีน 16 9,214,442          14,147,773         -                        -                          

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 17 13,214,463        13,834,772         9,915,760          12,820,843         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 66,400               142,900              -                        -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 10,454,867        9,642,592           8,662,131          8,319,265           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,594,622,784   1,605,596,184    1,166,799,875   1,090,763,292    

รวมสินทรัพย์ 2,566,130,454   2,405,709,077    1,844,155,615   1,887,078,235    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 18 514,494,417      443,552,106       428,053,888      398,151,308       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 19 296,966,446      324,739,568       216,519,962      257,199,165       

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 1,616,613          1,034,954           525,287             -                          

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 21 95,167,309        93,974,399         37,200,871        43,639,399         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,343,521        16,664,151         6,611,745          9,488,355           

หนีสินหมุนเวยีนอืน 24,149,412        19,966,932         17,112,178        14,678,584         

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 946,737,718      899,932,110       706,023,931      723,156,811       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 2,316,999          1,751,106           1,219,238          -                          

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 411,312,345      334,709,820       254,108,949      291,309,820       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 26,995,726        32,193,418         16,949,303        18,939,425         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 90,507,963        76,749,380         64,596,950        56,843,655         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,696,675          2,213,659           2,191,170          1,748,218           

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 533,829,708      447,617,383       339,065,610      368,841,118       

รวมหนสิีน 1,480,567,426   1,347,549,493    1,045,089,541   1,091,997,929    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 32,340,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 323,400,000      323,400,000       323,400,000      323,400,000       

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 32,340,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 323,400,000      323,400,000       323,400,000      323,400,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 50,281,000        50,281,000         50,281,000        50,281,000         

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 37,552,153        37,552,153         -                        -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 32,340,000        32,340,000         32,340,000        32,340,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 479,014,211      451,561,720       273,692,891      269,707,123       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 161,396,725      161,604,952       119,352,183      119,352,183       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,083,984,089   1,056,739,825    799,066,074      795,080,306       

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,578,939          1,419,759           -                        -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,085,563,028   1,058,159,584    799,066,074      795,080,306       

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,566,130,454   2,405,709,077    1,844,155,615   1,887,078,235    

-                    -                      -                    -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,836,985,487    2,708,833,776    1,708,511,847    1,898,328,581    

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 14 8,647,582           11,082,729         8,647,582           11,082,729         

เงินปันผลรับ 13 -                          -                          29,888,208         -                          

ดอกเบียรับ 213,999              532,033              8,041,947           7,753,165           

รายไดอื้น 19,114,491         14,518,093         17,334,119         9,185,774           

กาํไรจากการขายเงินมดัจาํทีดิน -                          22,246,400         -                          22,246,400         

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 16 -                          34,026,230         -                          -                          

รวมรายได้ 2,864,961,559    2,791,239,261    1,772,423,703    1,948,596,649    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,084,798,240    1,943,492,168    1,220,819,743    1,321,514,068    

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 14 14,911,940         15,032,666         14,911,940         15,820,742         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 283,789,062       262,646,989       210,138,560       211,205,338       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 301,222,061       291,126,712       200,468,926       205,352,788       

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์ 16 10,018,474         -                          -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 2,694,739,777    2,512,298,535    1,646,339,169    1,753,892,936    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 170,221,782       278,940,726       126,084,534       194,703,713       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (33,726,910)       (36,781,170)       (27,895,660)       (28,785,668)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 136,494,872       242,159,556       98,188,874         165,918,045       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (24,008,156)       (50,510,253)       (10,924,968)       (29,973,390)       

กาํไรสําหรับปี 112,486,716       191,649,303       87,263,906         135,944,655       

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 112,105,882       191,272,526       87,263,906         135,944,655       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 380,834              376,777              

112,486,716       191,649,303       

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.47 5.91 2.70 4.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับปี 112,486,716       191,649,303       87,263,906         135,944,655       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

     งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (208,227)             (28,436)               -                          -                          

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22 (3,803,391)         -                          (2,428,138)         -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (4,011,618)         (28,436)               (2,428,138)         -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 108,475,098       191,620,867       84,835,768         135,944,655       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 108,094,264       191,244,090       84,835,768         135,944,655       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 380,834              376,777              

108,475,098       191,620,867       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก รวม ส่วนของผูมี้

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การเปลยีนแปลง องคป์ระกอบอนื รวม ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ทีเป็นเงินตรา จากการตีราคา สินทรัพย์ สดัส่วนการถอืหุน้ ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ สินทรัพย์ ของบริษทัย่อย ในบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 323,400,000        50,281,000       37,552,153       32,340,000            331,437,194     24,296               119,352,183     41,754,649       502,260            161,633,388     936,643,735     1,042,982         937,686,717     

กาํไรสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             191,272,526     -                         -                         -                         -                         -                         191,272,526     376,777            191,649,303     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             -                         (28,436)             -                         -                         -                         (28,436)             (28,436)             -                         (28,436)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             191,272,526     (28,436)             -                         -                         -                         (28,436)             191,244,090     376,777            191,620,867     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเพมิขึน -                            -                         -                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                         -                         -                             (71,148,000)      -                         -                         -                         -                         -                         (71,148,000)      -                         (71,148,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 323,400,000        50,281,000       37,552,153       32,340,000            451,561,720     (4,140)               119,352,183     41,754,649       502,260            161,604,952     1,056,739,825  1,419,759         1,058,159,584  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 323,400,000        50,281,000       37,552,153       32,340,000            451,561,720     (4,140)               119,352,183     41,754,649       502,260            161,604,952     1,056,739,825  1,419,759         1,058,159,584  

กาํไรสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             112,105,882     -                         -                         -                         -                         -                         112,105,882     380,834            112,486,716     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             (3,803,391)        (208,227)           -                         -                         -                         (208,227)           (4,011,618)        -                         (4,011,618)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                         -                             108,302,491     (208,227)           -                         -                         -                         (208,227)           108,094,264     380,834            108,475,098     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเพมิขึน -                            -                         -                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (19,862)             (19,862)             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                         -                         -                             (80,850,000)      -                         -                         -                         -                         -                         (80,850,000)      (201,792)           (81,051,792)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 323,400,000        50,281,000       37,552,153       32,340,000            479,014,211     (212,367)           119,352,183     41,754,649       502,260            161,396,725     1,083,984,089  1,578,939         1,085,563,028  

-                       -                    -                    -                         -                    -                    -                    -                    -                    

-                       -                    -                    -                         -                    -                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                    -                    -                    

-                    -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวม

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 323,400,000           50,281,000             32,340,000             204,910,468           119,352,183           730,283,651           

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              135,944,655           -                              135,944,655           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              135,944,655           -                              135,944,655           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (71,148,000)            -                              (71,148,000)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 323,400,000           50,281,000             32,340,000             269,707,123           119,352,183           795,080,306           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 323,400,000           50,281,000             32,340,000             269,707,123           119,352,183           795,080,306           

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              87,263,906             -                              87,263,906             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              (2,428,138)              -                              (2,428,138)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              84,835,768             -                              84,835,768             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (80,850,000)            -                              (80,850,000)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 323,400,000           50,281,000             32,340,000             273,692,891           119,352,183           799,066,074           

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 136,494,872     242,159,556     98,188,874       165,918,045     

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 90,962,073       87,600,849       40,657,095       39,430,942       

   ค่าเสือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 6,631,358         8,129,393         -                        -                        

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,453,809         3,004,757         3,060,983         2,870,880         

   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (1,018,213)        (641,666)           748,213            731,666            

   หนีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (โอนกลบั) 590,445            143,556            665,445            (119,967)           

   หนีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั -                        5,000,000         -                        5,000,000         

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (1,509,947)        (182,719)           (732,062)           (201,542)           

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (872,161)           139,797            (747,058)           736,065            

   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์ 650,975            3,921,576         636,271            3,073,589         

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยชี์วภาพ -                        877,459            -                        -                        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        73,336              

   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ (4,924,591)        (4,043,222)        -                        -                        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20,351,171       16,972,659       14,796,311       11,702,829       

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (12,497)             250,030            359,342            221,250            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุ

      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10,018,474       (34,026,230)      -                        -                        

   กาํไรจากการขายเงินมดัจาํทีดิน -                        (22,246,400)      -                        (22,246,400)      

   รายไดด้อกเบีย (214,000)           (532,033)           (8,041,947)        (7,753,165)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 33,726,910       36,781,170       27,895,660       28,785,668       

   เงินปันผลรับ -                        -                        (29,888,208)      -                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 294,328,678     343,308,532     147,598,919     228,223,196     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (19,209,381)      (33,460,104)      47,239,169       (25,713,323)      

   สินคา้คงเหลือ (75,146,553)      (13,401,042)      (76,688,172)      (6,094,450)        

   สินทรัพยชี์วภาพ 1,243,410         (8,721,992)        -                        -                        

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน (18,727,599)      (612,068)           (2,197,904)        (161,102)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (812,275)           635,625            (342,866)           716,767            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (31,130,733)      34,382,367       (42,011,869)      13,725,369       

   หนีสินหมุนเวียนอืน 4,182,480         1,726,612         2,433,594         2,656,538         

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,501,229         (1,858,764)        (305,261)           (2,078,962)        

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (11,371,655)      (4,940,900)        (10,078,189)      (3,560,568)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 144,857,601     317,058,266     65,647,421       207,713,465     

จ่ายภาษีเงินได้ (29,908,684)      (41,336,357)      (15,184,665)      (26,934,649)      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 114,948,917     275,721,909     50,462,756       180,778,816     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขึน) (23,318)             14,952              -                        -                        

เงินลงทุนชวัคราวลดลง (เพิมขึน) 873,774            (39,389)             -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิมขึน) -                        -                        208,644,380     (20,789,589)      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                        -                        (83,000,000)      -                        

ซืออุปกรณ์ (79,788,869)      (81,377,895)      (33,349,944)      (51,951,071)      

ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,833,500)        (2,273,465)        (155,900)           (1,581,536)        

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (199,878)           -                        -                        -                        

เงินสดจ่ายมดัจาํเพือซือทีดิน -                        (4,456,000)        -                        (4,456,000)        

เงินสดรับจากการขายเงินมดัจาํทีดิน -                        153,702,400     -                        153,702,400     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,234,884         4,815,642         914,154            577,268            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ 7,654,511         6,983,917         -                        -                        

เงินสดรับดอกเบีย 213,999            570,783            8,405,225         7,733,317         

เงินปันผลรับ -                        -                        29,888,208       -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (72,868,397)      77,940,945       131,346,123     83,234,789       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง)  70,942,311       (203,113,013)    29,902,580       (183,395,392)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 175,675,499     114,680,859     -                        114,680,859     

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (97,880,064)      (158,148,323)    (43,639,399)      (106,696,323)    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,542,373)        (1,348,879)        (439,000)           (242,826)           

เงินสดจ่ายดอกเบีย (34,073,025)      (36,924,265)      (28,088,787)      (28,843,303)      

จ่ายเงินปันผล (81,051,792)      (71,148,000)      (80,850,000)      (71,148,000)      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 32,070,556       (356,001,621)    (123,114,606)    (275,644,985)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 74,151,076       (2,338,767)        58,694,273       (11,631,380)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (208,227)           (28,436)             -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 78,307,864       80,675,067       50,052,387       61,683,767       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 152,250,713     78,307,864       108,746,660     50,052,387       

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซือยานพาหนะโดยทาํสัญญาเช่าการเงิน 2,689,925         -                        2,183,525         -                        

   ซืออุปกรณที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,118,246         4,176,239         1,525,793         2,606,309         

   หกักลบกนัระหวา่งบญัชีค่านายหนา้คา้งจ่ายและดอกเบียคา้งรับ -                        -                        344,380            1,210,411         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรแปรรูปจำกเน้ือสัตว ์ร้ำนอำหำร 
และฟำร์มสุกร 

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71                  
(ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้น อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   ร้อยละ 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ำกดั ธุรกิจเพำะพนัธ์ุและจ ำหน่ำย ไทย 100 
    สุกรขนุ   
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 
    ประเภทอำหำร   
บริษทั มหำชยัฟู้ดส์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 
     ประเภทอำหำร   
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ำกดั ให้บริกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ไทย 100 
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  จดัตั้งขึ้น อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   ร้อยละ 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ไทย 80 
    และธุรกิจแฟรนไชส์   
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 
     ประเภทอำหำร   

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่ง
กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯ        
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบันโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัฯ 

 จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

 ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือ
ปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ 
ยกเว้นสัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนด
หลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 
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 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวำ่กลุ่มบริษทัใชน้โยบำยกำรบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก  

 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุ 4 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของ
กิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ิน
ประมำณ 120 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 104 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทั
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมำณ 120 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 104 ลำ้นบำท) 

4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติั
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ    
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวไม่กระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ตำมนโยบำยกำร

บญัชีเดิม ลดลง 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,869,754,387 (160,920,611) 2,708,833,776 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 423,567,600 (160,920,611) 262,646,989 
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 (หน่วย: บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ตำมนโยบำยกำร
บญัชีเดิม ลดลง 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุน    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,059,249,192 (160,920,611) 1,898,328,581 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 372,125,949 (160,920,611) 211,205,338 

5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้
แลว้ กล่ำวคือเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรขำยจะแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือ
คำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยท่ีไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 ส ำหรับกำรขำยท่ีใหสิ้ทธิในกำรคืนสินคำ้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งคืนใหแ้ก่ลูกคำ้เป็น
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืนสินค้ำ และบันทึกสินค้ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนจำกลูกค้ำเป็น
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์ังกล่ำววดัมูลค่ำโดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเดิม
ของสินคำ้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ีอำจเกิดขึ้น
ในมูลค่ำของสินคำ้ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รายได้ค่าเช่า 

 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งไปตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง  และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช้ 

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำก     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

5.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำค ำนวณจำกรำคำทุน
โดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนรวมอยูใ่นผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่ อกำรลงทุนออกจำก
บญัชี 
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5.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทั
จดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำวในรำคำ ท่ีตีใหม่ 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจดัให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์ังกล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี         
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - กลุ่มบริษทับันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้ นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ ในส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลง
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดไ้ม่เกิน
จ ำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

 - กลุ่มบริษทัรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคำ้งของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะ
ถูกรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย”์ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20     ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุง  5 - 20     ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 10     ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  5     ปี 
ยำนพำหนะ  5     ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำ                         
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ชีวภำพ 

 สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบักำรจ ำหน่ำยสินทรัพยชี์วภำพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ให้วดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีหมุนเวียน ประกอบดว้ยสุกรขุนและผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเก็บเก่ียว แสดง
รำยกำรภำยใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย
สุกรพนัธุ์และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล แสดงรำยกำรไวภ้ำยใต้หมวด “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ใน          
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

5.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวด
ท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม           
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี              
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย            
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีอำยุกำรให้
ประโยชน ์5 - 10 ปี   
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5.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

  



 11 

5.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  ในกำรประเมินมูลค่ำจำก
กำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำก
สินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของ
สินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำร
สำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบั
ผูข้ำยมีควำม รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึง
ใชว้ิธีกำรตีรำคำใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีเคยบนัทึกไว  ้

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบั
รำยกำรส่วนท่ีเกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

5.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 
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  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

          โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

          กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้ น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบัติงำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

          กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

          ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

          ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ 

5.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร   
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้ง ผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย              
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้
มำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้ว ัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                    
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ขึ้น  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและ                 
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินคำ้คงเหลือ โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 
พิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้นั้นและ         
ค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ พิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของ
สินคำ้แต่ละชนิด 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ชีวภำพ 

 สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีเป็นสุกรขนุวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรม
น้ีก ำหนดโดยใชร้ำคำท่ีอำ้งอิงจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีรำยงำนของสุกรขุนหักประมำณกำรตน้ทุนใน
กำรขำย ส่วนผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเก็บเก่ียวก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำท่ีอำ้งอิงจำกรำคำ
ตลำดของผลิตผลทำงกำรเกษตรนั้นหกัประมำณกำรตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว  

 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 
เช่น ตน้ทุนกำรเล้ียงสุกรขนุ, ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย เป็นตน้ 
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2562 2561 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 26,387 26,026 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 6,484 845 ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 
รำยไดค้่ำขำยอุปกรณ์และพสัดุ - - 72 124 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - 29,888 - ตำมท่ีประกำศ 
ดอกเบ้ียรับ - - 7,970 7,252 อตัรำถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืม ร้อยละ 3.574 - 
4.50 ต่อปี 

ซ้ือสินคำ้ - - 81,827 333,474 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำเช่ำจ่ำย - - - 600 ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น - - 911 3,086 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 9)     
 บริษทัยอ่ย - - 2,714 2,575 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 19)     
 บริษทัยอ่ย - - 4,671 20,387 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย  

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมระหว่ำงกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และกำร
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ระหว่ำงปี 

ลดลง   
ระหว่ำงปี 

ขำดทุนจำก
อตัรำ

แลกเปลี่ยน       
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2562 

หัก: เงินให้กูยื้ม
ระยะสั้น 

 เงินให้กูยื้ม         
ระยะยำว 

บริษทั มหำชยัฟู้ดส์ จ ำกดั  122,000 85,000 (207,000) - - - - 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ำกดั  89,000 5,000 (11,000) - 83,000 - 83,000 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ำกดั 300 - (300) - - - - 
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 4,161 - (344) (372) 3,445 (3,445) - 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั - 3,000 - - 3,000 (3,000) - 

รวม 215,461 93,000 (218,644) (372) 89,445 (6,445) 83,000 

เงินให้กูย้ืมขำ้งตน้คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.697 - 4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.574 - 4.50 ต่อปี) และ
ไม่ไดก้  ำหนดวนัช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่ S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. เป็นเงินสกุลยูโรโดยมียอดคงค้ำง
จ ำนวน 0.10 ลำ้นยโูร (2561: 0.11 ลำ้นยโูร) และไม่ไดก้ ำหนดวนัช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,540 38,463 24,622 26,270 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,996 4,681 4,323 3,737 
รวม 49,536 43,144 28,945 30,007 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 29.3 (2) 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 4,391 4,616 4,164 4,005 
เงินฝำกธนำคำร 147,860 73,692 104,583 46,047 
รวม 152,251 78,308 108,747 50,052 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.80 ต่อปี (2561: 
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 1,847 1,867 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,847 1,867 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 443,354 417,882 349,666 396,987 
 คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 14,209 26,227 12,923 24,794 
 3 - 6 เดือน 597 - 592 - 
 6 - 12 เดือน 3,992 359 3,971 - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 1,563 363 1,242 363 
รวม 463,715 444,831 368,394 422,144 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,382) (768) (1,045) (410) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 462,333 444,063 367,349 421,734 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 462,333 444,063 369,196 423,601 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 867 708 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 931 6,888 601 1,192 
อ่ืน ๆ 7,023 728 6,643 32 
รวม 7,954 7,616 8,111 1,932 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (743) (767) (432) (402) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7,211 6,849 7,679 1,530 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 469,544 450,912 376,875 425,131 
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10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทนุ    

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ         สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 42,148 44,745 (325) (188) 41,823 44,557 
งำนระหว่ำงท ำ 29,958 18,076 - - 29,958 18,076 
วตัถุดิบ 137,981 68,012 (83) (439) 137,898 67,573 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 26,309 28,549 (1,582) (2,699) 24,727 25,850 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 8,578 8,184 (119) (292) 8,459 7,892 
อำหำรสัตวแ์ละยำรักษำโรค
ส ำหรับสุกร 3,417 3,768 - - 3,417 3,768 

วตัถุดิบส ำหรับผลิต             
อำหำรสัตว ์ 4,638 6,547 - - 4,638 6,547 

รวม 253,029 177,881 (2,109) (3,618) 250,920 174,263 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทนุ     

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 32,183 36,078 (124) (67) 32,059 36,011 
งำนระหว่ำงท ำ 29,003 16,568 - - 29,003 16,568 
วตัถุดิบ 94,281 24,871 (83) (278) 94,198 24,593 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 20,650 22,052 (1,003) (1,519) 19,647 20,533 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 5,132 4,992 (50) (128) 5,082 4,864 

รวม 181,249 104,561 (1,260) (1,992) 179,989 102,569 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทับนัทึกปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจ ำนวน 
1 ลำ้นบำท (2561: 2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 0.5 ลำ้นบำท 2561: 1 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2561:           
2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 1 ลำ้นบำท 2561: 1 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ
ท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

  



 20 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝำกประจ ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ 

12.     เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกัน 

         ยอดคงคำ้งของเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัไม่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และกำร
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ี                     เงินตน้ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ี                  
ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

ไม่เก่ียวขอ้งกนั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ลำวอินเตอร์เทรด จ ำกดั 5,000 5,000 (5,000) (5,000) - - 

รวม 5,000 5,000 (5,000) (5,000) - - 

         ในเดือนตุลำคม 2558 บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศจ ำนวน 5 ลำ้นบำท โดยมี
หุ้นทั้งหมดของบริษทัแห่งนั้นมูลค่ำหน่ึงพนัลำ้นกีบเป็นหลกัประกนั เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 9.125 ต่อปี (2561: ร้อยละ 9.125 ต่อปี) และมีก ำหนดช ำระคืนทั้งจ ำนวนภำยในห้ำปีซ่ึง
จะครบก ำหนดในเดือนตุลำคม 2563 และในปี 2561 บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
กูย้มืแก่บริษทัแห่งน้ีเตม็จ ำนวน 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 ทุนเรียก สัดส่วน รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ รำคำทุน - สุทธิ 
ช่ือบริษทัยอ่ย ช ำระแลว้ เงินลงทุน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ)       
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ำกดั 45 ลำ้นบำท 100 44,968 44,968 - - 44,968 44,968 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั 120 ลำ้นบำท 99 119,225 119,225 - - 119,225 119,225 
บริษทั มหำชยัฟู้ดส์ จ ำกดั  85 ลำ้นบำท 99 127,992 127,992 - - 127,992 127,992 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั  10 ลำ้นบำท 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ำกดั  0.5 ลำ้นบำท 100 500 500 - - 500 500 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ำกดั  5 ลำ้นบำท 80 3,999 3,999 (3,573) (3,573) 426 426 
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 100 ยโูร 100 4 4 - - 4 4 

   306,688 306,688 (8,573) (8,573) 298,115 298,115 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำกบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 30 ล้ำนบำท           
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี                       
14 พฤศจิกำยน 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินรอกำร

พฒันำ 
ท่ีดินและอำคำร
ส ำนกังำนให้เช่ำ รวม 

ท่ีดินรอกำร
พฒันำ 

ท่ีดินและอำคำร
ส ำนกังำนให้เช่ำ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2561 342,444 311,482 653,926 74,771 311,482 386,253 
ซ้ือเพ่ิม - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2561 342,444 311,482 653,926 74,771 311,482 386,253 
ซ้ือเพ่ิม 200 - 200 - - - 
31 ธนัวำคม 2562 342,644 311,482 654,126 74,771 311,482 386,253 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 - 6,040 6,040 - 6,040 6,040 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3,724 3,724 - 3,724 3,724 
31 ธนัวำคม 2561 - 9,764 9,764 - 9,764 9,764 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3,724 3,724 - 3,724 3,724 
31 ธนัวำคม 2562 - 13,488 13,488 - 13,488 13,488 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2561 332 - 332 - - - 
โอนกลบั - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2561 332 - 332 - - - 
โอนกลบั - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2562 332 - 332 - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2561 342,112 301,718 643,830 74,771 301,718 376,489 
31 ธนัวำคม 2562 342,312 297,994 640,306 74,771 297,994 372,765 

 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 8,648 11,083 8,648 11,083 
ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 14,912 15,033 14,912 15,821 
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 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 910,567 910,567 140,252 140,252 
ท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 319,000 319,000 319,000 319,000 

กลุ่มบริษทัจดัให้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนโดยผูป้ระเมินรำคำ
อิสระในปี 2560 โดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินรอกำรพฒันำ 
และใชเ้กณฑว์ิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน
และอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ สรุปไดด้งัน้ี  

 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงิน             
เฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อมูลค่ำ                                  
ยติุธรรมเม่ืออตัรำตำม                               
ขอ้สมมติฐำนเพิ่มขึ้น 

อตัรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ (ร้อยละ) 10 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มขึ้น 
อตัรำพื้นท่ีวำ่ง (ร้อยละ) 35 มูลค่ำยติุธรรมลดลง 
อตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ่้ำย (ร้อยละ)  1-2 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มขึ้น 
อตัรำคิดลด (ร้อยละ)  10 มูลค่ำยติุธรรมลดลง 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้เช่ำส ำนกังำน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
1 เดือนถึง 3 ปี รำยไดค้่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
   ภำยใน 1 ปี 7,343 5,011 
   มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,729 4,056 

 กลุ่มบริษัทได้จ ำนองอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 439 ล้ำนบำท       
(2561: 442 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 373 ลำ้นบำท 2561: 376 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจำกธนำคำร 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยซ่ึ์ง   

แสดงมูลค่ำตำม
รำคำท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำที่ตีใหม่         
1 มกรำคม 2561 271,470 25,308 612,018 458,362 58,140 52,345 18,207 1,495,850 
ซ้ือเพ่ิม - - 3,997 12,582 7,101 940 60,934 85,554 
จ ำหน่ำย - - (761) (6,567) (2,022) (215) - (9,565) 
ตดับญัชี - - (10,262) (14,064) (5,131) (2) (84) (29,543) 
โอนเขำ้ (ออก) - 527 28,034 33,263 812 - (62,636) - 
31 ธนัวำคม 2561 271,470 25,835 633,026 483,576 58,900 53,068 16,421 1,542,296 
ซ้ือเพ่ิม - - 15,405 8,482 5,572 4,681 51,457 85,597 
จ ำหน่ำย - - - (2,782) (756) (6,876) - (10,414) 
ตดับญัชี - - (315) (22) (26) - (405) (768) 
โอนเขำ้ (ออก) - 1,400 21,463 22,447 687 - (45,997) - 
31 ธนัวำคม 2562 271,470 27,235 669,579 511,701 64,377 50,873 21,476 1,616,711 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2561 - 8,451 237,643 246,558 33,702 36,771 - 563,125 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 683 30,270 39,632 8,417 4,875 - 83,877 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ       
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (518) (2,624) (1,419) (75) - (4,636) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ      
ส่วนท่ีตดับญัชี - - (5,794) (12,441) (4,363) (3) - (22,601) 

31 ธนัวำคม 2561 - 9,134 261,601 271,125 36,337 41,568 - 619,765 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 756 31,920 41,554 8,528 4,480 - 87,238 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ      
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (2,730) (749) (6,572) - (10,051) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ      
ส่วนท่ีตดับญัชี - - (87) (7) (23) - - (117) 

31 ธนัวำคม 2562 - 9,890 293,434 309,942 44,093 39,476 - 696,835 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2561 - - 1,620 1,174 248 - - 3,042 
โอนกลบั - - (1,620) (1,174) (248) - - (3,042) 
31 ธนัวำคม 2561 - - - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2561 271,470 16,701 371,425 212,451 22,563 11,500 16,421 922,531 
31 ธนัวำคม 2562 271,470 17,345 376,145 201,759 20,284 11,397 21,476 919,876 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2561 (จ ำนวน 61 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 83,877 
2562 (จ ำนวน 65 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 87,238 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยซ่ึ์ง   

แสดงมูลค่ำตำม
รำคำท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำที่ตีใหม่         
1 มกรำคม 2561 182,173 2,247 174,483 235,108 43,353 25,870 12,805 676,039 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,449 4,879 3,904 940 39,385 54,557 
จ ำหน่ำย - - (761) (1,713) (2,181) - - (4,655) 
ตดับญัชี - - (6,641) (4,752) (3,268) - - (14,661) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 26,093 13,502 812 - (40,407) - 
31 ธนัวำคม 2561 182,173 2,247 198,623 247,024 42,620 26,810 11,783 711,280 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,049 4,174 3,570 2,899 25,367 37,059 
จ ำหน่ำย - - - (2,745) (427) (5,675) - (8,847) 
ตดับญัชี - - (314) - (26) - (405) (745) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 9,691 17,495 249 - (27,435) - 
31 ธนัวำคม 2562 182,173 2,247 209,049 265,948 45,986 24,034 9,310 738,747 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2561 - 2,247 98,484 145,871 24,938 20,939 - 292,479 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 7,958 19,236 6,415 2,098 - 35,707 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ           

ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (518) (1,364) (1,487) - - (3,369) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - (2,403) (3,536) (2,617) - - (8,556) 
31 ธนัวำคม 2561 - 2,247 103,521 160,207 27,249 23,037 - 316,261 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 9,694 19,347 6,121 1,771 - 36,933 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ           

ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (2,693) (312) (5,675) - (8,680) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - (87) - (22) - - (109) 
31 ธนัวำคม 2562 - 2,247 113,128 176,861 33,036 19,133 - 344,405 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2561 - - 1,620 1,174 248 - - 3,042 
โอนกลบั - - (1,620) (1,174) (248) - - (3,042) 
31 ธนัวำคม 2561 - - - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2561 182,173 - 95,102 86,817 15,371 3,773 11,783 395,019 
31 ธนัวำคม 2562 182,173 - 95,921 89,087 12,950 4,901 9,310 394,342 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 
 2561 (จ ำนวน 20 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 35,707 
 2562 (จ ำนวน 24 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 36,933 
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 ในระหว่ำงปี 2560 กลุ่มบริษทัจัดให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market approach) และหำกกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่ำท่ีดินดงักล่ำวดว้ยวิธีรำคำ
ทุน มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน 69,997 70,497 32,983 32,983 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 
โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวน 31 ลำ้นบำท (2561: 56 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 27 ลำ้นบำท 
2561: 52 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนประมำณ 370 ลำ้นบำท (2561: 351 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 221 ลำ้นบำท 2561: 
208 ลำ้นบำท) 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ ำนองท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนประมำณ 507 ลำ้นบำท 
(2561: 441 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 182 ลำ้นบำท 2561: 182 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 

16. สินทรัพย์ชีวภำพ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 
สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีหมุนเวียน 74,001 89,691 
สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 9,214 14,148 
รวมสินทรัพยชี์วภำพ 83,215 103,839 

 สินทรัพย์ชีวภำพประกอบด้วย ลูกสุกร สุกรพ่อแม่พนัธุ์ และต้นมะนำว กลุ่มบริษทัจัดประเภท
สินทรัพยชี์วภำพท่ีมีวงจรกำรเล้ียงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีหมุนเวียนและสินทรัพย์
ชีวภำพท่ีมีวงจรกำรเล้ียงเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภำพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 

ยอดคงเหลือต้นปี 103,839 73,038 
เพิ่มขึ้นจำกกำรเล้ียง 239,294 242,528 
ลดลงจำกกำรขำย (243,268) (236,747) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (6,631) (8,129) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยชี์วภำพ - (877) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม                
หกัตน้ทุนในกำรขำย (10,019) 34,026 

ยอดคงเหลือปลำยปี 83,215 103,839 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:   
รำคำทุน 33,516 29,231 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,302) (19,315) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 13,214 9,916 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:   
รำคำทุน 30,682 29,075 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,847) (16,254) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 13,835 12,821 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 13,835 14,614 12,821 14,148 
ซ้ือเพิ่ม 2,833 2,274 156 1,582 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,454) (3,005) (3,061) (2,871) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - (48) - (38) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 13,214 13,835 9,916 12,821 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 6.87 - 7.00 29,494 16,552 28,054 6,151 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2.10 - 3.05 485,000 427,000 400,000 392,000 
รวม  514,494 443,552 428,054 398,151 

 วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของบริษทัฯค ้ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ
เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของ
บริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,671 20,142 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 166,331 199,056 108,226 128,262 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 245 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยคำ้งจ่ำย 69,500 66,518 59,744 66,518 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 57,222 52,365 41,861 38,825 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ 3,118 4,176 1,526 2,606 
อ่ืน ๆ 795 2,625 492 601 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 296,966 324,740 261,520 257,199 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 4,209 2,986 1,889 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (275) (200) (145) - 
รวม 3,934 2,786 1,744 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,617) (1,035) (525) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก     
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,317 1,751 1,219 - 

 กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน 
โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย       
 ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,774 2,435 4,209 1,138 1,848 2,986 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี (157) (118) (275) (103) (97) (200) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ              
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,617 2,317 3,934 1,035 1,751 2,786 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย       
 ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 599 1,289 1,888 - - - 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี (74) (70) (144) - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ             
ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 525 1,219 1,744 - - - 
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21. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เงินกูย้มืจำกธนำคำร 506,480 428,684 291,310 334,949 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึง     
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (95,168) (93,974) (37,201) (43,639) 
สุทธิ 411,312 334,710 254,109 291,310 

 รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะยำวจ ำแนกตำมกลุ่มบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือของ         
เงินกูย้ืมระยะยำว   

ช่ือบริษทั 2562 2561 อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ เง่ือนไขกำรช ำระคนื 
 (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละต่อปี) (ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือน) 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์  3,684 5,280 MLR ลบอตัรำคงท่ี ส้ินสุดเมษำยน 2565 
   จ ำกดั  (มหำชน) 71,610 91,650 อตัรำคงท่ี ส้ินสุดกรกฎำคม 2566 
 11,516 27,519 อตัรำคงท่ี ส้ินสุดมีนำคม 2564 
 204,500 210,500 MLR ลบอตัรำคงท่ี ส้ินสุดพฤษภำคม 2568 
บริษทั มหำชยัฟู้ดส์ จ ำกดั              24,000 48,000 MLR ลบอตัรำคงท่ี ส้ินสุดธนัวำคม 2563 
 19,400 41,600 MLR ลบอตัรำคงท่ี ส้ินสุดพฤศจิกำยน 2563 
 9,975 - อตัรำคงท่ี ส้ินสุดกุมภำพนัธ์ 2565 
 161,795 - อตัรำคงท่ี ส้ินสุดพฤศจิกำยน 2567 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ำกดั - 4,135 ปีท่ี 1: MLR ลบอตัรำคงท่ี ส้ินสุดธนัวำคม 2562 
   ปีท่ี 2 ถึง 6: MLR  

รวม 506,480 428,684   

 เงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัฯค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนของบริษทัฯ 

 เงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทย่อยค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจักร
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี     
ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 
64 ลำ้นบำท (2561: 88 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 64 ลำ้นบำท 2561: 64 ลำ้นบำท) 

22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 76,749 64,718 56,844 48,701 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  6,978 15,112 4,367 10,342 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,031 1,860 1,431 1,361 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 11,342 - 8,998 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                      
ดำ้นประชำกรศำสตร์ (2,189) - 472 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ               
ทำงกำรเงิน 222 - 24 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 6,746 - 2,539 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (11,371) (4,941) (10,078) (3,560) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 90,508 76,749 64,597 56,844 
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 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไร       
หรือขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขำย 3,005 6,792 1,647 4,068 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 17,346 10,180 13,149 7,635 

รวมค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 20,351 16,972 14,796 11,703 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
5 ลำ้นบำท (2561: 11 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท 2561: 9 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของกลุ่มบริษัทส ำหรับผลประโยชน์กรณีเกษียณอำยุ ประมำณ 9 ปี (2561: 10-13 ปี)            
(เฉพำะบริษทัฯ: 9 ปี 2561: 10 ปี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของกลุ่มบริษัทส ำหรับผลประโยชน์กรณีรำงวัลกำรท ำงำนยำวนำน ประมำณ 8 ปี                  
(2561: 8-12 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 8 ปี 2561: 8 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลดส ำหรับกรณีเกษียณอำยุ 1.88 2.55 - 2.80 1.88 2.55 
อตัรำคิดลดส ำหรับกรณีรำงวลักำร
ท ำงำนยำวนำน 1.83 - 1.83 - 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  6.14 6.80 - 6.95 6.14 6.84 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.0 - 58.0 0.0 - 67.0 0.0 - 58.0 0.0 - 54.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำนกรณีเกษียณอำย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2562 2561 ลดลง 2562 2561 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (5,318) (3,979) (1.0) 5,885 4,417 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 1.0 5,496 4,804 (1.0) (5,081) (4,405) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง       
 ในจ ำนวนพนกังำน 1.0 (4,762) (4,341) (1.0) 5,287 4,623 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง 
 เพ่ิมขึ้น 2562 2561 ลดลง 2562 2561 
 (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (3,788) (2,715) (1.0) 4,188 2,993 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 1.0 3,916 3,291 (1.0) (3,624) (3,038) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง       
 ในจ ำนวนพนกังำน 1.0 (3,185) (2,818) (1.0) 3,544 3,130 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนกรณีรำงวลักำรท ำงำนยำวนำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2562 2561 ลดลง 2562 2561 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (105) (1,125) (1.0) 115 1,414 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 1.0 - - (1.0) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง       
 ในจ ำนวนพนกังำน 1.0 (111) 101 (1.0) 121 (59) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส ำรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2562 2561 ลดลง 2562 2561 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (70) (810) (1.0) 76 1,023 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 1.0 - - (1.0) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง       
 ในจ ำนวนพนกังำน 1.0 (73) 75 (1.0) 79 (75) 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี            
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน        
ของพนกังำน 640,226 580,877 419,680 392,952 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 101,047 98,735 43,718 42,302 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 47,075 42,109 33,861 30,315 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,408,410 1,329,725 890,362 1,010,124 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป         
และงำนระหวำ่งท ำ (5,467) 41,345 8,944 5,259 

ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 136,705 142,781 132,819 142,781 

 

  



 34 

25. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 27,588 47,003 12,308 31,675 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,580) 3,507 (1,383) (1,702) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 24,008 50,510 10,925 29,973 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 136,495 242,160 98,189 165,918 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   
คูณอตัรำภำษี 27,299 48,432 19,638 33,184 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 2,648 4,105 1,949 3,424 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (4,811) (7,362) (4,368) (7,092) 
 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - - (5,977) - 
 อ่ืน ๆ (1,128) 5,335 (317) 457 
รวม (3,291) 2,078 (8,713) (3,211) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 24,008 50,510 10,925 29,973 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,425 1,308 1,296 1,162 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 422 724 252 398 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์ 587 587 521 521 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยชี์วภำพ 175 176 - - 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธุ์ 597 602 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 17,422 14,509 12,919 11,369 
ค่ำเช่ำจ่ำยรอตดับญัชี 248 76 225 - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 20,876 17,982 15,213 13,450 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ตน้ทุนสุกรขุนระหวำ่งเล้ียง (189) (184) - - 
ตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,324) (2,477) (2,325) (2,477) 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ (40,295) (40,295) (29,837) (29,837) 
ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม                        
หกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยชี์วภำพ (4,997) (7,001) - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยรอตดับญัชี - (75) - (75) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (47,805) (50,032) (32,162) (32,389) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (26,929) (32,050) (16,949) (18,939) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี               
ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 66 143 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (26,996) (32,193) (16,949) (18,939) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 10 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำก
บริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 10 ลำ้นบำท จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน
ปี 2567 



 36 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                                
ของบริษทัฯ (พนับำท) 112,106 191,273 87,264 135,945 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 32,340 32,340 32,340 32,340 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 3.47 5.91 2.70 4.20 

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรโดยแบ่งเป็น 4 
ส่วนงำน ดงัน้ี 

 1.  ส่วนงำนอำหำรแปรรูปจำกเน้ือสุกร 

 2.  ส่วนงำนอำหำรทะเลแปรรูป 

 3.  ส่วนงำนร้ำนอำหำร 

 4.  ส่วนงำนฟำร์มสุกร 

ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

        (หน่วย: พนับำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่                                      
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 

ส่วนงำนอำหำร            
แปรรูปจำกเนื้อสุกร 

ส่วนงำน                    
อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร 

 
รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร          
ระหว่ำงกัน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  1,512,724 1,418,627 932,560 945,408 143,022 138,782 248,679 206,017 2,836,985 2,708,834 - - 2,836,985 2,708,834 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 26,387 26,026 81,826 333,474 - - - - 108,213 359,500 (108,213) (359,500) - - 
รวมรำยได ้ 1,539,111 1,444,653 1,014,386 1,278,882 143,022 138,782 248,679 206,017 2,945,198 3,068,334 (108,213) (359,500) 2,836,985 2,708,834 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้จำกกำร
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 409,089 463,063 251,940 245,222 79,028 76,995 12,130 (19,940) 752,187 

 
765,340 - 2 752,187 765,342 

รำยไดอ่ื้น             13,064 33,346 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม            
หกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยชี์วภำพ          (10,019) 34,026 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย            (283,789) (262,647) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร            (301,222) (291,127) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน             (33,727) (36,781) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (24,008) (50,510) 

ก ำไรส ำหรับปี             112,486 191,649 

               
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน               

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 363,578 359,052 445,431 442,436 30,955 36,089 79,912 84,954 919,876 922,531 - - 919,876 922,531 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,569 12,287 3,292 1,002 353 546 - - 13,214 13,835 - - 13,214 13,835 



 

38 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก   
ประเทศไทย 2,677,188 2,517,212 
ประเทศอ่ืน 159,797 191,622 
รวม 2,836,985 2,708,834 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย คิดเป็นจ ำนวน 621 ลำ้นบำท ซ่ึงมำ
จำกส่วนงำนอำหำรแปรรูปจำกเน้ือสุกร (ปี 2561 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย คิดเป็น
จ ำนวน 614 ลำ้นบำท และ 332 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนเดียวกนั) 

28. เงินปันผลจ่ำย 

   เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำย อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย ต่อหุ้น 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 80,850 2.50 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 71,148 2.20 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน 
และกำรซ้ือสินทรัพยจ์ ำนวน 61 ลำ้นบำท (2561: 15 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ:  57 ลำ้นบำท 2561:   
12 ลำ้นบำท) 
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29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำจ้ำงบริกำร 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและสัญญำจ้ำง
บริกำร อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 16 ปี 

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 63,939 57,375 50,353 40,186 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53,283 24,458 48,719 18,737 
มำกกวำ่ 5 ปี 80,150 8,205 71,750 - 

29.3 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยได้น ำเงินฝำกธนำคำรไปวำงเพื่อค ้ ำประกันวงเงิน              
บตัรเครดิตส ำหรับเติมน ้ำมนัเช้ือเพลิง จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2561: 1 ลำ้นบำท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 
347 ลำ้นบำท (2561: 282 ลำ้นบำท)  

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัฯและในนำม
ของบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวนรวม 8 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรใช้สำธำรณูปโภค (2561:             
8 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 6 ลำ้นบำท 2561: 6 ลำ้นบำท)  

(4) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัฯ เหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ 
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30. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภำพ  - 16 67 83 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - 911 319 1,230 - 140 319 459 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภำพ  - 30 74 104 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - 911 319 1,230 - 140 319 459 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107         
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินให้
กู ้ยืม เจ้ำหน้ีกำรค้ำ และเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำย
บริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี
กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย
และมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้มื 
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 852 - - 9,221 142,178 152,251 0.10 - 0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 469,544 469,544 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 344 1,146 - - - 1,490 0.90 - 1.05 

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม                        
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - 514,494 - 514,494 2.10 - 7.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 296,966 296,966 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,617 2,317 - - - 3,934 2.45 - 4.75 

เงินกูย้ืมระยะยำว 95,167 411,313 - - - 506,480 หมำยเหตุ 21 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 16,014 62,294 78,308 0.10 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 874 - - - - 874 1.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 450,912 450,912 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 1,414 53 - - 1,467 0.90 - 1.05 

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม                        
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - 443,552 - 443,552 3.00 - 7.125 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 324,740 324,740 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,035 1,751 - - - 2,786 1.99 - 4.75 

เงินกูย้ืมระยะยำว 93,974 334,710 - - - 428,684 หมำยเหตุ 21 
 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1,356 107,391 108,747 0.22 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 376,875 376,875 - 
เงินให้กุย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3,445 - - 3,000 - 6,445 3.697 - 4.50 

เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย - - - 83,000 - 83,000 3.697 

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม                     
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - 428,054 - 428,054 2.45 - 7.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 216,520 216,520 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 525 1,219 - - - 1,744 - 

เงินกูย้ืมระยะยำว 37,201 254,109 - - - 291,310 หมำยเหตุ 21 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 11,057 38,995 50,052 0.25 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 425,131 425,131 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4,161 - - 211,300 - 215,461 3.574 - 4.50 

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม                     
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - 398,151 - 398,151 3.00 - 7.12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 257,199 257,199 - 

เงินกูย้ืมระยะยำว 43,639 291,310 - - - 334,949 หมำยเหตุ 21 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และกำร
ใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน        
ท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 36,203 63,265 42,000 - 30.1540 32.2848 
เหรียญฮ่องกง 3,021,990 3,748,287 - - 3.8328 4.1023 
ยโูร - - 44,355 117,495 34.0846 37.4884 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงิน
กู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.36:1 (2561: 1.27:1) 
(เฉพำะบริษทัฯ: 1.31:1 และ 2561: 1.36:1)  

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติใหเ้สนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื่อจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 2.00 บำท หรือคิดเป็น
จ ำนวน 64.68 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 
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