
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกำยน 2563 



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112,391                 152,251                 55,712                   108,747                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 394,776                 469,544                 303,397                 376,875                 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                            -                            -                            6,445                     
สินคา้คงเหลือ 6 217,591                 250,920                 116,828                 179,989                 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 11 81,402                   74,001                   -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,647                   24,792                   7,005                     5,300                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 829,807                 971,508                 482,942                 677,356                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,492                     1,490                     -                            -                            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                            -                            85,868                   83,000                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            297,689                 298,115                 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 637,480                 640,306                 369,970                 372,765                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 947,483                 919,876                 423,972                 394,342                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 112,458                 -                            95,923                   -                            
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 11 9,984                     9,214                     -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 11,202                   13,214                   7,840                     9,916                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 66                          66                          -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,168                   10,456                   7,935                     8,662                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,730,333              1,594,622              1,289,197              1,166,800              
รวมสินทรัพย์ 2,560,140              2,566,130              1,772,139              1,844,156              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 458,379                 514,494                 368,554                 428,054                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 279,350                 296,966                 187,836                 216,520                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 11,498                   1,617                     9,257                     525                        
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 86,734                   95,168                   45,395                   37,201                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,324                     14,344                   744                        6,612                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,220                   24,149                   13,452                   17,112                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 860,505                 946,738                 625,238                 706,024                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 100,570                 2,317                     84,991                   1,219                     
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 346,552                 411,312                 216,831                 254,109                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,045                   26,996                   16,070                   16,949                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 98,179                   90,508                   69,722                   64,597                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,771                     2,696                     1,334                     2,192                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 574,117                 533,829                 388,948                 339,066                 
รวมหนีสิ้น 1,434,622              1,480,567              1,014,186              1,045,090              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 18
      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 32,340,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 18
         (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 32,340,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 50,281                   50,281                   50,281                   50,281                   
ส่วนเกินทุนจากหุน้ทุนซ้ือคืน 37,552                   37,552                   -                            -                            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,340                   32,340                   32,340                   32,340                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 518,244                 479,014                 232,580                 273,693                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 161,900                 161,397                 119,352                 119,352                 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,123,717              1,083,984              757,953                 799,066                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,801                     1,579                     -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,125,518              1,085,563              757,953                 799,066                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,560,140              2,566,130              1,772,139              1,844,156              

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 666,044                690,358                364,600                408,695                
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 3,616                    2,128                    3,616                    2,128                    
รายไดอ่ื้น 7,577                    4,463                    6,600                    6,659                    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 7,499                    -                            -                            -                            
รวมรายได้ 684,736                696,949                374,816                417,482                
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 485,866                516,735                259,914                295,459                
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 4,938                    3,702                    4,938                    3,702                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 67,604                  71,815                  47,127                  52,334                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 72,657                  69,331                  50,627                  47,167                  
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            21,357                  -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 631,065                682,940                362,606                398,662                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53,671                  14,009                  12,210                  18,820                  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,636)                   (8,705)                   (5,398)                   (7,390)                   
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,035                  5,304                    6,812                    11,430                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (6,532)                   (973)                      (1,119)                   (2,487)                   
กําไรสําหรับงวด 39,503                  4,331                    5,693                    8,943                    

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 39,408                  4,241                    5,693                    8,943                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 95                         90                         

39,503                  4,331                    
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12                      0.01                      0.02                      0.03                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 39,503                  4,331                    5,693                    8,943                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 325                       (89)                        -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (1,829)                   -                            (3,486)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 325                       (1,918)                   -                            (3,486)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,828                  2,413                    5,693                    5,457                    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 39,733                  2,323                    5,693                    5,457                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 95                         90                         

39,828                  2,413                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,075,388             2,098,266             1,187,982             1,264,719             
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 7,821                    6,562                    7,821                    6,562                    
รายไดอ่ื้น 14,923                  15,143                  15,562                  20,209                  
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 7,207                    -                            -                            -                            
รวมรายได้ 2,105,339             2,119,971             1,211,365             1,291,490             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,518,079             1,548,358             846,022                913,355                
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 12,920                  11,145                  12,920                  11,145                  
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 202,525                215,654                143,882                158,075                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 223,486                227,165                162,842                153,574                
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            20,174                  -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 1,957,010             2,022,496             1,165,666             1,236,149             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,329                97,475                  45,699                  55,341                  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,010)                 (25,264)                 (17,730)                 (20,978)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 123,319                72,211                  27,969                  34,363                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (19,081)                 (11,052)                 (4,402)                   (5,514)                   
กําไรสําหรับงวด 104,238                61,159                  23,567                  28,849                  

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 103,910                60,897                  23,567                  28,849                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 328                       262                       

104,238                61,159                  
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.32                      0.19                      0.07                      0.09                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 104,238                61,159                  23,567                  28,849                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 503                       (186)                      -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (3,803)                   -                            (2,428)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 503                       (3,989)                   -                            (2,428)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 104,741                57,170                  23,567                  26,421                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 104,413                56,908                  23,567                  26,421                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 328                       262                       

104,741                57,170                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 123,319                72,211                  27,969                  34,363                  
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 80,997                  67,500                  39,854                  30,279                  
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 4,183                    5,166                    -                            -                            
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,396                    2,598                    2,071                    2,302                    
   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (โอนกลบั) 1,013                    664                       (1,125)                   (962)                      
   โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (238)                      (169)                      (156)                      (120)                      
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,056                    (1,716)                   1,083 (831)                      
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 9                            -                            -                            -                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (110)                      (865)                      (117)                      (727)                      
   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6,122                    651                       5,368                    636                       
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึน (487)                      -                            (308)                      -                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ (4,548)                   (3,252)                   -                            -                            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,671                    18,158                  5,125                    10,439                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (173)                      35                         (491)                      274                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (7,207)                   20,174                  -                            -                            
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญา
      แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (287)                      -                            (287)                      -                            
   รายไดด้อกเบ้ีย (145)                      (133)                      (2,343)                   (6,155)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,010                  25,264                  17,730                  20,978                  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดําเนินงาน 238,581                206,286                94,373                  90,476                  
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 75,179                  52,087                  74,279                  101,876                
   สินคา้คงเหลือ 32,273                  (81,957)                 62,078                  (84,111)                 
   สินทรัพยชี์วภาพ (4,841)                   1,363                    -                            -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,432                    (8,743)                   (1,418)                   (82)                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 288                       (603)                      727                       (288)                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (24,279)                 (14,120)                 (32,051)                 (29,691)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,929)                   (3,407)                   (3,660)                   (3,224)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,938)                   734                       267                       2,349                    
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 310,766                151,640                194,595                77,305                  
จ่ายภาษีเงินได้ (26,389)                 (29,751)                 (11,149)                 (15,028)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 284,377                121,889                183,446                62,277                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน (2)                          (13)                        -                            -                            
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                            874                       -                            -                            
รับเงินคืนจากบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการ -                            -                            426                       -                            
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            3,894                    18,644                  
จ่ายคืนมูลค่าเงินลงทุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (106)                      -                            -                            -                            
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                            (200)                      -                            -                            
ซ้ืออุปกรณ์ (95,500)                 (51,405)                 (59,054)                 (24,564)                 
ซ้ือสุกรพนัธ์ุและตน้ทุนระหว่างเล้ียง (2,507)                   -                            -                            -                            
ซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (389)                      (2,684)                   -                            (76)                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 22                         -                            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 253                       1,213                    201                       776                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ 6,749                    5,080                    -                            -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 145                       133                       1,872                    6,178                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (91,335)                 (47,002)                 (52,661)                 958                       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (56,115)                 119,524                (59,500)                 86,815                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,000                    13,880                  -                            -                            
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (74,194)                 (74,176)                 (29,084)                 (33,477)                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (14,439)                 (1,124)                   (12,777)                 (312)                      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (24,977)                 (25,533)                 (17,779)                 (21,078)                 
จ่ายเงินปันผล (64,680)                 (80,850)                 (64,680)                 (80,850)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (233,405)               (48,279)                 (183,820)               (48,902)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (40,363)                 26,608                  (53,035)                 14,333                  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 503                       (186)                      -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 152,251 78,308 108,747 50,052
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 112,391                104,730                55,712                  64,385                  

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
      ซ้ือยานพาหนะโดยทาํสญัญาเช่าการเงิน -                            2,690                    -                            2,184                    
      ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,967                    3,980                    3,416 2,853                    
      หน้ีสินตามสญัญาเช่า 109,349                -                            92,895 -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี
แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ที่เป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากการตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   451,562                 (4)                           119,352                        41,755                          502                        161,605                 1,056,740               1,420                     1,058,160               
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             60,897                   -                             -                                   -                                   -                             -                             60,897                   262                        61,159                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (3,803)                    (186)                       -                                   -                                   -                             (186)                       (3,989)                    -                             (3,989)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             57,094                   (186)                       -                                   -                                   -                             (186)                       56,908                   262                        57,170                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                             -                             -                             -                             (80,850)                  -                             -                                   -                                   -                             -                             (80,850)                  -                             (80,850)                  
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             - -                             -                                   -                                   -                             -                             (20)                         (20)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   427,806                 (190)                       119,352                        41,755                          502                        161,419                 1,032,798               1,662                     1,034,460               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   479,014                 (212)                       119,352                        41,755                          502                        161,397                 1,083,984               1,579                     1,085,563               
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             103,910                 -                             -                                   -                                   -                             -                             103,910                 328                        104,238                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             503                        -                                   -                                   -                             503                        503                        -                             503                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             103,910                 503                        -                                   -                                   -                             503                        104,413                 328                        104,741                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                             -                             -                             -                             (64,680)                  -                             -                                   -                                   -                             -                             (64,680)                  -                             (64,680)                  
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -                                   -                             -                             -                             (106)                       (106)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   518,244                 291                        119,352                        41,755                          502                        161,900                 1,123,717               1,801                     1,125,518               

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน
และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 323,400            50,281              32,340                   269,707            119,352             795,080            
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            28,849              -                         28,849              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                            (2,428)               -                         (2,428)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            26,421              -                         26,421              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                        -                        -                            (80,850)             -                         (80,850)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 323,400            50,281              32,340                   215,278            119,352             740,651            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 323,400            50,281              32,340                   273,693            119,352             799,066            
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            23,567              -                         23,567              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                            -                        -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            23,567              -                         23,567              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                        -                        -                            (64,680)             -                         (64,680)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 323,400            50,281              32,340                   232,580            119,352             757,953            

-                    -                    -                        -                    -                     -                     
-                    -                    -                        -                    -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



       (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ร้านอาหารและฟาร์มสุกร 

ท่ีอยู่ตาม ท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี  259/13 ซอยปรีดี  พนมยงค์  13 ถนนสุขุมวิท  71                            
(ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ          
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลการเงินระหวา่ง
กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

         ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

  



       (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2 

1.3     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลได้รวมงบการเงินของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) และ              
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
   อตัราร้อยละ 
   ของการถือหุน้ 

  จดัตั้งข้ึน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จ ากดั ธุรกิจเพาะพนัธุ์และ  ไทย 100 100 
    จ  าหน่ายสุกรขนุ    
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั  ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั ใหบ้ริการฝึกอบรมและสมัมนา ไทย 100 100 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย - 80 
    และธุรกิจแฟรนไชส์    
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
    ประเภทอาหาร    

1.4     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ         
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน               
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

-   การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ          
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 
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การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบังบแสดงฐานะการเงิน
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน            
ฉบบัท่ี 16 ถือปฏิบติัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 
16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 119,330 119,330 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 
16 

1 มกราคม 
2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,617 9,782 11,399 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
2,317 

 
109,548 

 
111,865 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 
16 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 104,090 104,090 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 525 9,246 9,771 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,219 

 
94,844 

 
96,063 
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สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 149,549 135,677 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (14,255) (13,073) 
หกั: สิทธิเลือกในการยกเลิกอายสุญัญาเช่า  (710) (710) 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (70) (70) 
บวก: อ่ืน ๆ 23,471 14,815 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (38,655) (32,549) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
119,330 

 
104,090 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,934 1,744 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 123,264 105,834 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 11,399 9,771 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 111,865 96,063 

 123,264 105,834 
 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 104,282 89,042 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 13,550 13,550 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,498 1,498 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 119,330 104,090 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 

3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา        
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

3.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 4,125 6,845 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     รายไดค้่าบริการ - - 1,532 1,917 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 2 5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ดอกเบ้ียรับ - - 714 2,069 

 
อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี (2562: 
ร้อยละ 3.697 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 17,697 10,691 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 128 116 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 12,864 19,768 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     รายไดค้่าบริการ - - 4,732 4,740 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 5 61 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ดอกเบ้ียรับ - - 2,332 6,095 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี (2562: 
ร้อยละ 3.574 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 56,962 64,401 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 410 670 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 5)     
 บริษทัยอ่ย - - 1,733 2,714 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 14)     
 บริษทัยอ่ย - - 1,084 4,671 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และ              
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ก าไรจาก ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 กนัยายน 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2563 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั  83,000 - - - 83,000 
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 3,445 - (894) 317 2,868 

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

รวม 89,445 - (3,894) 317 85,868 
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 เงินให้กู ้ยืมข้างต้นคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม  2562: ร้อยละ 3.697 -                      
4.50 ต่อปี) และก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจ านวนภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2567 

 เงินใหกู้ย้มืแก่ S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. เป็นเงินสกุลยโูร โดยก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้และ
ดอกเบ้ียทั้งจ านวนภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,007 9,535 5,615 5,082 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,061 834 670 601 
รวม 11,068 10,369 6,285 5,683 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,190 29,644 17,055 18,284 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,182 2,503 2,010 1,804 
รวม 34,372 32,147 19,065 20,088 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22.3 (2)  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายุ
หน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 948 1,847 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 948 1,847 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 375,657 443,354 284,190 349,666 
 คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 10,814 14,209 9,712 12,923 
  3 - 6 เดือน 392 597 392 592 
  6 - 12 เดือน 259 3,992 227 3,971 
  มากกวา่ 12 เดือน 539 1,563 193 1,242 
รวม 387,661 463,715 294,714 368,394 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,284) (1,382) (889) (1,045) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 386,377 462,333 293,825 367,349 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 386,377 462,333 294,773 369,196 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 785 867 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,016 931 5,743 601 
อ่ืน ๆ 2,986 7,023 2,528 6,643 
รวม 9,002 7,954 9,056 8,111 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (603) (743) (432) (432) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,399 7,211 8,624 7,679 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 394,776 469,544 303,397 376,875 
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6. ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  2,109 1,260 
บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหว่างงวด 3,256 3,100 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้โอนกลบัระหว่างงวด (2,200) (2,017) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 3,165 2,343 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วนเงินทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

ช่ือบริษทัยอ่ย 

ทุนเรียก      

ช าระแลว้ 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั 45 ลา้นบาท 100 100 44,968 44,968 - - 44,968 44,968 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั 120 ลา้นบาท 99 99 119,225 119,225 - - 119,225 119,225 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั 85 ลา้นบาท 99 99 127,992 127,992 - - 127,992 127,992 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  0.5 ลา้นบาท 100 100 500 500 - - 500 500 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั 5 ลา้นบาท - 80 - 3,999 - (3,573) - 426 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 100 ยโูร 100 100 4 4 - - 4 4 

    302,689 306,688 (5,000) (8,573) 297,689 298,115 

 บริษัท ไทยโฮมฟู้ ด  (กรุงเทพฯ) จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันท่ี                                   
14 พฤศจิกายน 2561 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ินการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บคืน
เงินลงทุนดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนประมาณ 0.43 ลา้นบาท  
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8.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 640,306 372,765 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (31) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,795) (2,795) 
มูลค่าตามบญัชีปลายงวด 637,480 369,970 

 กลุ่มบริษทัได้จดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 
จ านวน 436 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 439 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 370 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 
373 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 919,876 394,342 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 101,467 62,470 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (142) (83) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (6,118) (5,364) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (67,600) (27,393) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 947,483 423,972 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 
504 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 507 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 182 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 182 ลา้น
บาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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10.     สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  สรุป
ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

         119,330 104,090 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 4,969 2,738 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (1,239) (1,239) 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งงวด (10,602) (9,666) 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 112,458 95,923 

11. สินทรัพย์ชีวภำพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  83,215 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือและตน้ทุนในการเล้ียง  183,288 
ลดลงจากการขาย  (178,141) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (4,183) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน                
ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 

 
7,207 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  91,386 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน   
สุกรขนุ  81,402 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  81,402 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน   
สุกรพนัธ์ุ  9,984 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  9,984 
รวม  91,386 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,214 9,916 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 389 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1) (1) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (4) (4) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,396) (2,071) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 11,202 7,840 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 5.84 - 5.875 20,209 29,494 55 28,054 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.15 438,170 485,000 368,499 400,000 

รวม  458,379 514,494 368,554 428,054 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร
ของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั
ยอ่ยและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและสินเช่ือระยะสั้ นท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น          
จ านวน 704 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 648 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 417 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 
357 ลา้นบาท) 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,084 4,671 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 143,255 166,331 84,503 108,226 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 57,401 69,500 49,130 59,744 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72,038 57,222 49,267 41,861 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 5,967 3,118 3,416 1,526 
อ่ืน ๆ 689 795 436 492 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 279,350 296,966 187,836 216,520 

15.     หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

           รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 3,934 1,744 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                    

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 119,330 104,090 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 3,243 1,191 
ตดับญัชีระหวา่งงวด (6,311) (6,095) 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (8,128) (6,682) 

ยอดคงเหลือของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 112,068 94,248 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 112,068 94,248 
หกั: ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,498) (9,257) 
สุทธิ 100,570 84,991 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินกูย้มืจากธนาคาร 433,286 506,480 262,226 291,310 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (86,734) (95,168) (45,395) (37,201) 
สุทธิ 346,552 411,312 216,831 254,109 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 506,480 291,310 
บวก: กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 1,000 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (74,194) (29,084) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 433,286 262,226 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนของบริษทัฯ 

เ งินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น            
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสญัญา  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน             
64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 64 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 64 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 64 ลา้นบาท) 
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17. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,976 5,822 1,054 2,527 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ            
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                             
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,556 (4,849) 65 (40) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน 6,532 973 1,119 2,487 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,369 18,255 5,281 7,670 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ            
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                             
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 712 (7,203) (879) (2,156) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน 19,081 11,052 4,402 5,514 
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18. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 26/2563 มีมติอนุมติัให้
บริษทัฯด าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯโดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม                        
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มจากเดิมจ านวน 32,340,000 หุ้น                     
เป็น 323,400,000 หุ้น โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี            
20 กรกฎาคม 2563 

 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 
 

  

 
 

ทุนจดทะเบียน ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

 มูลค่าหุน้ต่อหุ้น จ านวน จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 

 (บาท) (หุน้) (บาท) (หุน้) (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10 32,340,000 323,400,000 32,340,000 323,400,000 
ลดมูลค่าหุน้      
-  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
เป็นหุน้ละ 1 บาท 1 291,060,000 - 291,060,000 - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

323,400,000 323,400,000 323,400,000 323,400,000 

19.  ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

บริษทัฯได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ            
โดยปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุ 18 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 39,408 4,241 5,693 8,943 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.01 0.02 0.03 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 103,910 60,897 23,567 28,849 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 0.19 0.07 0.09 

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น               
4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 
2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  
3. ส่วนงานร้านอาหาร  
4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเน้ือสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  334,857 366,683 238,300 223,405 23,325 35,060 69,562 65,210 666,044 690,358 - - 666,044 690,358 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,125 6,845 17,697 10,691 - - - - 21,822 17,536 (21,822) (17,536) - - 

รวมรายได ้ 338,982 373,528 255,997 234,096 23,325 35,060 69,562 65,210 687,866 707,894 (21,822) (17,536) 666,044 690,358 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 93,846 94,660 60,921 58,228 12,032 19,217 13,379 1,518 180,178 173,623 - - 180,178 173,623 
รายไดอ่ื้น             6,255 2,889 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลง               
   มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           7,499 (21,357) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (67,604) (71,815) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (72,657) (69,331) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (7,636) (8,705) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,532) (973) 

ก าไรส าหรับงวด             39,503 4,331 
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      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเน้ือสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,084,069 1,108,500 719,341 687,419 75,188 109,465 196,790 192,882 2,075,388 2,098,266 - - 2,075,388 2,098,266 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 12,864 19,768 56,962 64,401 - - - - 69,826 84,169 (69,826) (84,169) - - 

รวมรายได ้ 1,096,933 1,128,268 776,303 751,820 75,188 109,465 196,790 192,882 2,145,214 2,182,435 (69,826) (84,169) 2,075,388 2,098,266 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 303,194 291,922 186,153 183,200 39,936 60,220 28,026 14,566 557,309 549,908 - - 557,309 549,908 
รายไดอ่ื้น             9,824 10,560 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลง               
   มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           7,207 (20,174) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (202,525) (215,654) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (223,486) (227,165) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (25,010) (25,264) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (19,081) (11,052) 

ก าไรส าหรับงวด             104,238 61,159 
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21. เงินปันผลจ่ำย 

         เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 64,680 2.00 

เงินปันผลส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 80,850 2.50 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารส านกังาน และการ
ซ้ือสินทรัพย์จ านวน 42 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562:  61 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ:  38 ล้านบาท                          
31 ธนัวาคม 2562: 57 ลา้นบาท) 

22.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีมีระยะเวลาสั้น และสัญญาเช่า
อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าต ่า 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ  
 ภายใน 1 ปี 5,807 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,484 
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22.3 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิต
ส าหรับเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน            
323 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 347 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ
บริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 7 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2562:            
8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2562: 6 ลา้นบาท) 

23. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และ
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภาพ - 31 60 91 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 911 319 1,230 - 140 319 459 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 
สินทรัพยชี์วภาพ - 16 67 83 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 911 319 1,230 - 140 319 459 
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24. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 
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