
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย                   

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม          

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั                  

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส      

เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ             

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน                 

ทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค        

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก   

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนด       

นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้             

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ 

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวนหลายราย ขา้พเจา้    

จึงใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบว่ารายไดไ้ดรั้บรู้ถูกตอ้งตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร

รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการ

ควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ขายและบริการของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ   

ท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไมค่รอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ

ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด          

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง   

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง           

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน  

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด           

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ   

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ  

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ         

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ ท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 160,841,083      152,250,713      59,526,362        108,746,660      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 417,413,260      469,543,555      326,285,295      376,875,386      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                         -                         80,000,000        6,444,869          
สินคา้คงเหลือ 10 217,334,192      250,919,797      120,871,514      179,988,736      
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 17 67,821,026        74,000,913        -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,836,447        24,792,692        10,729,067        5,300,089          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 885,246,008      971,507,670      597,412,238      677,355,740      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 1,505,335          1,490,256          -                         -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7 -                         -                         83,000,000        83,000,000        
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         456,615,293      298,114,862      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 637,186,032      640,306,382      371,241,504      372,765,068      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 984,566,886      919,875,974      461,831,432      394,342,054      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 116,013,630      -                         96,842,979        -                         
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 17 9,440,421          9,214,442          -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 10,864,476        13,214,463        7,568,918          9,915,760          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 327,600             66,400               -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,370,022          10,454,867        6,896,108          8,662,131          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,769,274,402   1,594,622,784   1,483,996,234   1,166,799,875   
รวมสินทรัพย์ 2,654,520,410   2,566,130,454   2,081,408,472   1,844,155,615   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 19 421,007,326      514,494,417      361,007,326      428,053,888      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 20 326,208,839      296,966,446      224,669,588      216,519,962      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 11,257,594        1,616,613          9,219,334          525,287             
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 112,983,035      95,167,309        64,121,108        37,200,871        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,068,279        14,343,521        18,388               6,611,745          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,259,762        24,149,412        18,710,666        17,112,178        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 908,784,835      946,737,718      677,746,410      706,023,931      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 100,531,549      2,316,999          84,508,547        1,219,238          
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 377,672,308      411,312,345      231,196,128      254,108,949      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 29,310,532        26,995,726        20,639,418        16,949,303        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 90,826,336        90,507,963        64,654,400        64,596,950        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,736,327          2,696,675          1,184,100          2,191,170          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 600,077,052      533,829,708      402,182,593      339,065,610      
รวมหนีสิ้น 1,508,861,887   1,480,567,426   1,079,929,003   1,045,089,541   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 23
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (2562: หุน้สามญั 32,340,000 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 323,400,000      323,400,000      323,400,000      323,400,000      
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (2562: 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        
ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน 37,552,153        37,552,153        -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 32,340,000        32,340,000        32,340,000        32,340,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 524,265,201      479,014,211      463,414,190      273,692,891      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 176,271,193      161,396,725      132,044,279      119,352,183      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,144,109,547   1,083,984,089   1,001,479,469   799,066,074      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,548,976          1,578,939          -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,145,658,523   1,085,563,028   1,001,479,469   799,066,074      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,654,520,410   2,566,130,454   2,081,408,472   1,844,155,615   

-                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

กรรมการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 2,763,318,290   2,836,985,487   1,565,610,600   1,708,511,847   
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 11,194,542        8,647,582          11,194,542        8,647,582          
รายไดเ้งินปันผล 7, 13 -                         -                         228,467,485      29,888,208        
รายไดท้างการเงิน 216,808             213,999             3,111,487          8,041,947          
รายไดอ่ื้น 19,190,774        19,114,491        16,156,121        17,334,119        
รวมรำยได้ 2,793,920,414   2,864,961,559   1,824,540,235   1,772,423,703   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 2,027,424,624   2,084,798,240   1,118,344,229   1,220,819,743   
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 17,718,456        14,911,940        17,718,456        14,911,940        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 269,422,254      283,789,062      192,877,578      210,138,560      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 302,693,966      301,222,061      212,873,630      200,468,926      
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 17 7,436,980          10,018,474        -                         -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,566,000          -                         -                         -                         
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,626,262,280   2,694,739,777   1,541,813,893   1,646,339,169   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 167,658,134      170,221,782      282,726,342      126,084,534      
ตน้ทุนทางการเงิน (32,518,698)       (33,726,910)       (23,048,432)       (27,895,660)       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 135,139,436      136,494,872      259,677,910      98,188,874        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (24,674,576)       (24,008,156)       (5,276,611)         (10,924,968)       
ก ำไรส ำหรับปี 110,464,860      112,486,716      254,401,299      87,263,906        

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 109,930,990      112,105,882      254,401,299      87,263,906        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 533,870             380,834             

110,464,860      112,486,716      

ก ำไรต่อหุ้น 27
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.34 0.35 0.79 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรส ำหรับปี 110,464,860      112,486,716      254,401,299      87,263,906        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
     งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 465,950             (208,227)            -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุน
   จากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 14,408,518        -                         12,692,096        -                         
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22 -                         (3,803,391)         -                         (2,428,138)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 14,874,468        (4,011,618)         12,692,096        (2,428,138)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 125,339,328      108,475,098      267,093,395      84,835,768        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 124,805,458      108,094,264      267,093,395      84,835,768        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 533,870             380,834             

125,339,328      108,475,098      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก รวม ส่วนของผูมี้
แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม ท่ีเป็นเงินตรา จากการตีราคา สินทรัพย์ สดัส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ สินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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  
ก าไรส าหรับปี -                            -                         -                         -                             112,105,882     -                         -                         -                         -                         -                         112,105,882     380,834             112,486,716     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                         -                         -                             (3,803,391)        (208,227)           -                         -                         -                         (208,227)           (4,011,618)        -                         (4,011,618)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                         -                             108,302,491     (208,227)           -                         -                         -                         (208,227)           108,094,264     380,834             108,475,098     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                            -                         -                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (19,862)             (19,862)             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                         -                         -                             (80,850,000)      -                         -                         -                         -                         -                         (80,850,000)      (201,792)           (81,051,792)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 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  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 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  
ก าไรส าหรับปี -                            -                         -                         -                             109,930,990     -                         -                         -                         -                         -                         109,930,990     533,870             110,464,860     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                         -                         -                             -                         465,950             12,692,096       1,716,422         -                         14,874,468       14,874,468       -                         14,874,468       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                         -                             109,930,990     465,950             12,692,096       1,716,422         -                         14,874,468       124,805,458     533,870             125,339,328     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            -                         -                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         978,682             978,682             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                         -                         -                             (64,680,000)      -                         -                         -                         -                         -                         (64,680,000)      (1,542,515)        (66,222,515)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 323,400,000        50,281,000       37,552,153       32,340,000            524,265,201     253,583             132,044,279     43,471,071       502,260             176,271,193     1,144,109,547  1,548,976         1,145,658,523  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                     -                     -                     
-                     -                     -                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ก าไรสะสม ส่วนเกินทนุจาก รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 323,400,000           50,281,000             32,340,000             269,707,123           119,352,183           795,080,306           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             87,263,906             -                             87,263,906             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (2,428,138)             -                             (2,428,138)             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             84,835,768             -                             84,835,768             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                             -                             -                             (80,850,000)            -                             (80,850,000)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 323,400,000           50,281,000             32,340,000             273,692,891           119,352,183           799,066,074           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 323,400,000           50,281,000             32,340,000             273,692,891           119,352,183           799,066,074           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             254,401,299           -                             254,401,299           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             12,692,096             12,692,096             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             254,401,299           12,692,096             267,093,395           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                             -                             -                             (64,680,000)            -                             (64,680,000)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 323,400,000           50,281,000             32,340,000             463,414,190           132,044,279           1,001,479,469        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 135,139,436     136,494,872     259,677,910     98,188,874       

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 108,605,930     90,962,073       53,034,764       40,657,095       

   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 5,629,530         6,631,358         -                        -                        

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,162,448         3,453,809         2,731,303         3,060,983         

   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (โอนกลบั) 1,012,755         (1,018,213)        (1,125,255)        748,213            

   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับลูกหน้ีการคา้

      และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) (218,022)           590,445            (211,900)           665,445            

   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,278,547         (1,509,947)        1,088,747         (732,062)           

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8,468                -                        -                        -                        

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (25,834)             (872,161)           (494,767)           (747,058)           

   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,294,999         650,975            5,589,964         636,271            

   ก  าไรจากการตดัจ าหน่ายสัญญาเช่า (6,773,369)        -                        (6,421,740)        -                        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,566,000         -                        -                        -                        

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสุกรพนัธุ์ (5,712,893)        (4,924,591)        -                        -                        

   โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        -                        308,397            (1,597,098)        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,435,479         20,351,171       3,614,618         14,796,311       

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 147,325            (12,497)             (395,865)           359,342            

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 7,436,980         10,018,474       -                        -                        

   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (742,262)           -                        (742,262)           -                        

   รายไดด้อกเบ้ีย (216,808)           (214,000)           (3,111,487)        (8,041,947)        

   ตน้ทุนทางการเงิน 32,518,698       33,726,910       23,048,432       27,895,660       

   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (228,467,485)    (29,888,208)      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสิ้นด ำเนินงำน 295,547,407     294,328,678     108,123,374     146,001,821     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 52,200,992       (19,209,381)      51,185,790       47,239,169       

   สินคา้คงเหลือ 32,307,058       (75,146,553)      58,028,475       (76,688,172)      

   สินทรัพยชี์วภาพ (7,468,207)        1,243,410         -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,698,507         (18,727,599)      (4,686,716)        (2,197,904)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,084,845         (812,275)           1,766,023         (342,866)           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,340,465       (31,130,733)      (3,150,223)        (42,011,869)      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,110,350         4,182,480         1,598,488         2,433,594         

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,973,103)        1,501,229         118,185            (305,261)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,117,106)        (11,371,655)      (3,865,565)        (8,481,091)        

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 383,731,208     144,857,601     209,117,831     65,647,421       

จ่ายภาษีเงินได้ (27,393,471)      (29,908,684)      (11,352,877)      (15,184,665)      

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 356,337,737     114,948,917     197,764,954     50,462,756       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (15,079)             (23,318)             -                        -                        

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                        873,774            -                        -                        

รับเงินคืนจากบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการ -                        -                        426,564            -                        

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (158,926,995)    -                        

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                        -                        (73,011,940)      208,644,380     

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (83,000,000)      

จ่ายคืนมูลค่าเงินลงทุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (105,900)           -                        -                        -                        

ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (199,878)           -                        -                        

ซ้ืออุปกรณ์ (135,911,182)    (79,788,869)      (86,455,672)      (33,349,944)      

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (816,878)           (2,833,500)        (388,878)           (155,900)           

ซ้ือสุกรพนัธุ์และตน้ทุนระหว่างเล้ียง (2,514,293)        -                        -                        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 750,063            1,234,884         622,744            914,154            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,318              -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสุกรพนัธุ์ 8,582,791         7,654,511         -                        -                        

เงินสดรับดอกเบ้ีย 216,808            213,999            2,580,362         8,405,225         

เงินสดรับจากเงินปันผล -                        -                        228,467,485     29,888,208       

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (129,791,352)    (72,868,397)      (86,686,330)      131,346,123     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (93,487,091)      70,942,311       (67,046,562)      29,902,580       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 81,777,587       175,675,499     42,492,996       -                        

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (97,601,898)      (97,880,064)      (38,485,580)      (43,639,399)      

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (11,491,591)      (1,542,373)        (9,509,286)        (439,000)           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (32,469,462)      (34,073,025)      (23,070,490)      (28,088,787)      

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 1,073,005         -                        -                        -                        

จ่ายเงินปันผล (66,222,515)      (81,051,792)      (64,680,000)      (80,850,000)      

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (218,421,965)    32,070,556       (160,298,922)    (123,114,606)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,124,420         74,151,076       (49,220,298)      58,694,273       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 465,950            (208,227)           -                        -                        

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 160,841,083     152,250,713     59,526,362       108,746,660     
-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 14,744,926       3,118,246         11,321,907       1,525,793         

   หักกลบกนัระหว่างบญัชีค่านายหน้าคา้งจ่ายและดอกเบ้ียคา้งรับ -                        -                        -                        344,380            

   หน้ีสินตามสัญญาเช่า (6,684,912)        2,689,925         (3,086,409)        2,183,525         

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 18,025,120       -                        15,865,120       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์ร้านอาหาร และฟาร์มสุกร 

ท่ีอยู่ตาม ท่ีจดทะ เบีย นข องบ ริษัท ฯอยู่ ท่ี เล ข ท่ี  259/13 ซอยปรีดีพนมยงค์  13 ถนนสุขุม วิท 71                                 

(ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)                

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า        

“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   ร้อยละ 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและจาํหน่ายสุกรขนุ ไทย 100 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ไทย 99 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร ไทย 99 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา ไทย 100 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ประเภทอาหาร เนเธอร์แลนด ์ 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้   

 ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบั

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน               

กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ

ลูกหน้ีการคา้ 

-   การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ          

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้

เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบังบแสดงฐานะการเงิน

และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้น

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่         

มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงินจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ          

จากมาตรฐาน        

การรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 919,876 (5,942) 913,934 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 125,272 125,272 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด          

ชาํระภายในหน่ึงปี 1,617 9,782 11,399 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

2,317 

 

109,548 

 

111,865 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ           

จากมาตรฐาน         

การรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 394,342 (2,446) 391,896 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 106,536 106,536 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด        

ชาํระภายในหน่ึงปี 525 9,246 9,771 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

1,219 

 

94,844 

 

96,063 
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สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลคา่ตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ

ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 149,549 135,677 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (14,255) (13,073) 

หกั: สิทธิเลือกในการยกเลิกอายสุัญญาเช่า  (710) (710) 

หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (70) (70) 

บวก: อ่ืน ๆ 23,471 14,815 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (38,655) (32,549) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

119,330 

 

104,090 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,934 1,744 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 123,264 105,834 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 11,399 9,771 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 111,865 96,063 

 123,264 105,834 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 104,282 89,042 

อาคารและส่วนปรับปรุง 13,550 13,550 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,498 1,498 

ยานพาหนะ 5,942 2,446 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 125,272 106,536 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือเม่ือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัรับคืนและส่วนลด โดยท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 สําหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกค้าเป็น

ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหัก

ดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน 

รายได้ดอกเบี้ย  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก) หรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบั

ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

วตัถดิุบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทนุ 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับอาคารสํานกังานให้เช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธี

เส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

รวมอยูใ่นผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและท่ีดินรอการขาย 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มี

การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้ งน้ี            

กลุ่มบริษทัจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างไร         

ก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

 - กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20     ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  5 - 20     ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 10     ปี 

เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5     ปี 

ยานพาหนะ  5     ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า                         

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์

นั้นออกจากบญัชี 

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 14 - 15 ปี 

  อาคารและส่วนปรับปรุง 3 ปี 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าค่าเช่าผนัแปรท่ี

ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญา

เช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดชันีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลคา่ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 
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5.8 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ประกอบดว้ยสุกรขุน แสดงรายการภายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” 

ส่วนสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ประกอบดว้ยสุกรพนัธุ์ แสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

5.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่

ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์นั้ นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีอายุการให้ประโยชน์           

5 - 10 ปี   

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้

บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึงใช้

วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ใน             

งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่า

ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

         ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

       โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

          กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

      กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

          ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

          ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษเีพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินหมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน       

จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั

รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง

การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไมไ่ดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ีการคา้ 

ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี

การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี

ความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.18 ตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแส

เงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธเ์ป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

การกําหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท        

ในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุม่บริษทัในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น จึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วน

เพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจาํเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักลา่วแลว้หรือไม ่
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้         

ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริง

ในอนาคต 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ

รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ี

สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 14 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ชีวภาพ 

 สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีเป็นสุกรขุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ี

กาํหนดโดยใช้ราคาท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด ณ วนัท่ีรายงานของสุกรขุนหักประมาณการตน้ทุนในการขาย

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น 

ตน้ทุนการเล้ียงสุกรขนุ และค่าใชจ่้ายในการขาย เป็นตน้ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม

บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร

ทางภาษท่ีีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณ

การนั้น เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 17,051 26,387 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าบริการ - - 6,246 6,484 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 19 72 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ - - 228,467 29,888 ตามท่ีประกาศ 

ดอกเบ้ียรับ - - 3,094 7,970 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูยื้ม ร้อยละ 2.664 - 

4.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 

3.574 - 4.50 ต่อปี) 

ซ้ือสินคา้ - - 73,454 81,827 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 576 911 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     

 บริษทัยอ่ย - - 2,141 2,714 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 20)     

 บริษทัยอ่ย - - 1,061 4,671 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย  

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของ

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2562 

เพิ่มข้ึน 

ระหว่างปี 

ลดลง   

ระหว่างปี 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยน       

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

หัก: เงินให้กูยื้ม

ระยะสั้น 

 เงินให้กูยื้ม         

ระยะยาว 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั  83,000 - - - 83,000 - 83,000 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 3,445 - (3,988) 543 - - - 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั 3,000 80,000 (3,000) - 80,000 (80,000) - 

รวม 89,445 80,000 (6,988) 543 163,000 (80,000) 83,000 

เงินให้กู ้ยืมขา้งต้นคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.664 - 3.250 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.697 - 4.500 ต่อปี) และ

กาํหนดวนัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจาํนวนภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2567 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,384 41,540 24,420 24,622 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,139 7,996 2,680 4,323 

รวม 50,523 49,536 27,100 28,945 
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ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30.2 (2) 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 3,350 4,391 2,897 4,164 

เงินฝากธนาคาร 157,491 147,860 56,629 104,583 

รวม 160,841 152,251 59,526 108,747 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.050 ถึง 0.375 ต่อปี                 

(2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.80 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 997 1,847 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 997 1,847 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 400,559 443,354 308,191 349,666 

 คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 12,993 14,209 12,169 12,923 

 3 - 6 เดือน 687 597 640 592 

 6 - 12 เดือน 469 3,992 432 3,971 

 มากกวา่ 12 เดือน 590 1,563 227 1,242 

รวม 415,298 463,715 321,659 368,394 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสังสัยจะสูญ) (1,304) (1,382) (834) (1,045) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 413,994 462,333 320,825 367,349 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 413,994 462,333 321,822 369,196 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,144 867 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,022 931 3,751 601 

อ่ืน ๆ - 7,023 - 6,643 

รวม 4,022 7,954 4,895 8,111 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสังสัยจะสูญ) (603) (743) (432) (432) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,419 7,211 4,463 7,679 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 417,413 469,544 326,285 376,875 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ    

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ         สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 39,079 42,148 (521) (325) 38,558 41,823 

งานระหว่างทาํ 17,306 29,958 (1) - 17,305 29,958 

วตัถุดิบ 113,257 137,981 (431) (83) 112,826 137,898 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 28,783 26,309 (2,360) (1,582) 26,423 24,727 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 11,094 8,578 (74) (119) 11,020 8,459 

อาหารสัตวแ์ละยารักษาโรค

สาํหรับสุกร 4,413 3,417 - - 4,413 3,417 

วตัถุดิบสาํหรับผลิตอาหารสัตว ์ 6,789 4,638 - - 6,789 4,638 

รวม 220,721 253,029 (3,387) (2,109) 217,334 250,920 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุ     

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 26,046 32,183 (106) (124) 25,940 32,059 

งานระหว่างทาํ 15,648 29,003 - - 15,648 29,003 

วตัถุดิบ 54,352 94,281 (252) (83) 54,100 94,198 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 20,350 20,650 (1,942) (1,003) 18,408 19,647 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 6,825 5,132 (49) (50) 6,776 5,082 

รวม 123,221 181,249 (2,349) (1,260) 120,872 179,989 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

จาํนวน 3 ลา้นบาท (2562: 1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท 2562: 0.5 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนขา ย  และมีการกลับรายก า รป รับลดมูลค่ า สิ นค้า คง เหลื อจํา นวน  2 ล้านบา ท                               

(2562: 2 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท 2562: 1 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือ

ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัย่อยได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินบัตรเครดิตสําหรับเติมนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงและคํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 

12.     เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีไม่เกีย่วข้องกัน 

         ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทไม่เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการ

เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ี                     เงินตน้ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ี                  

ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

ไม่เก่ียวขอ้งกนั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ลาวอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,000 5,000 (5,000) (5,000) - - 

รวม 5,000 5,000 (5,000) (5,000) - - 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทัฯให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศจาํนวน 5 ลา้นบาท โดยมีหุ้น

ทั้งหมดของบริษทัแห่งนั้นมูลค่าหน่ึงพนัลา้นกีบเป็นหลกัประกัน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนทั้ง

จาํนวนในเดือนตุลาคม 2563 และในปี 2561 บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู ้ยืมเต็ม

จาํนวน  

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ศาลมีคาํสั่งให้บริษทัแห่งนั้นชาํระเงินคืนแก่บริษทัฯ ทั้งจาํนวน ปัจจุบนัอยู่ใน

ระหวา่งการดาํเนินเร่ืองบงัคบัคดี 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก สัดส่วน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ชาํระแลว้ เงินลงทุน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ)       

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั 45 ลา้นบาท 100 44,968 44,968 - - 44,968 44,968 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 120 ลา้นบาท 99 119,225 119,225 - - 119,225 119,225 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั  245 ลา้นบาท 99 286,919 127,992 - - 286,919 127,992 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั  10 ลา้นบาท 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 

บริษทั ส. เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  0.5 ลา้นบาท 100 500 500 - - 500 500 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั 5 ลา้นบาท - - 3,999 - (3,573) - 426 

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

   461,616 306,688 (5,000) (8,573) 456,616 298,115 

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เ ม่ือวันท่ี                              

14 พฤศจิกายน 2561 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บคืน

เงินลงทุนดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนประมาณ 0.43 ลา้นบาท 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จาํกัด เป็นจาํนวน 228 ลา้นบาท 

(2562: 30 ล้านบาท) และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จํากัด ได้เพิ่มทุนเป็นจํานวน              

160 ลา้นบาท เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษทัฯได้จ่ายเงินเพิ่มทุนแก่บริษทัดังกล่าวจาํนวน         

159 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ โดยไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวครบถว้นแลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั มีมติให้นาํเสนอท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากผลดาํเนินงาน

สาํหรับไตรมาส 4 ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 15.68 ลา้นบาท                          

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

รอการขาย 

ท่ีดินและ

อาคาร

สาํนกังานให้

เช่า 

 

 

 

รวม 

ท่ีดิน 

รอการขาย 

ท่ีดินและ

อาคาร

สาํนกังานให้

เช่า 

 

 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       

ราคาทุน 342,613 313,742 656,355 74,771 313,742 388,513 

หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (17,721) (17,721) - (17,721) (17,721) 

หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,898) - (1,898) - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 340,715 296,471 637,186 74,771 296,471 371,242 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

รอการขาย 

ท่ีดินและ

อาคาร

สาํนกังานให้

เช่า 

 

 

 

รวม 

ท่ีดิน 

รอการขาย 

ท่ีดินและ

อาคาร

สาํนกังานให้

เช่า 

 

 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       

ราคาทุน 342,644 311,482 654,126 74,771 311,482 386,253 

หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (13,488) (13,488) - (13,488) (13,488) 

หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (332) - (332) - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 342,312 297,994 640,306 74,771 297,994 372,765 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 640,306 643,830 372,765 376,489 

ซ้ือเพิ่ม - 200 - - 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,260 - 2,260 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (31) - - - 

ค่าเส่ือมราคา (3,783) (3,724) (3,783) (3,724) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,566) - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 637,186 640,306 371,242 372,765 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินและอาคารสํานกังานให้เช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 11,195 8,648 11,195 8,648 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 17,718 14,912 17,718 14,912 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดินรอการขาย 976,252 910,567 170,101 140,252 

ท่ีดินและอาคารสาํนกังานให้เช่า 329,000 319,000 329,000 319,000 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) สําหรับท่ีดิน

รอการขายและใชเ้กณฑวิ์ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรับท่ีดินและอาคารสาํนกังานให้เช่า 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน 

อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าสํานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่                

1 ปีถึง 5 ปี รายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

   ภายใน 1 ปี 3,228 7,343 

   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,880 2,729 

 กลุ่มบริษัทได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวนประมาณ 437 ล้านบาท          

(2562: 439 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 371 ลา้นบาท 

2562: 373 ลา้นบาท) 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
1 มกราคม 2562 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 
จาํหน่าย - - - (2,782) (756) (6,876) - (10,414) 
ตดับญัชี - - (315) (22) (26) - (405) (768) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,400 21,463 22,447 687 - (45,997) - 

31 ธนัวาคม 2562 271,470 27,235 669,579 511,701 64,377 50,873 21,476 1,616,711 
รายการปรับปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - (9,108) - (9,108) 

ซ้ือเพ่ิม - - 4,583 8,940 2,798 796 133,888 151,005 
จาํหน่าย - - - (8,171) (1,772) (1,097) - (11,040) 
ตดับญัชี - - (18,953) (5,942) (3,766) (145) (1,160) (29,966) 
โอนเขา้ (ออก) - 56 15,812 57,749 3,987 272 (77,876) - 
รับโอนจากสินทรัพย์

สิทธิการใช ้ - - - - - 662 - 662 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน - - - - -  (2,260) (2,260) 
ตีราคาเพ่ิม 18,025 - - - - - - 18,025 

31 ธนัวาคม 2563 289,495 27,291 671,021 564,277 65,624 42,253 74,068 1,734,029 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2562 - 9,134 261,601 271,125 36,337 41,568 - 619,765 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 756 31,920 41,554 8,528 4,480 - 87,238 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ       

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (2,730) (749) (6,572) - (10,051) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ      

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

31 ธนัวาคม 2562 - 9,890 293,434 309,942 44,093 39,476 - 696,835 
รายการปรับปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - (3,166) - (3,166) 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - 760 33,313 44,325 7,830 2,545 - 88,773 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ      

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (7,552) (1,671) (1,093) - (10,316) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ      

ส่วนท่ีตดับญัชี - - (15,342) (5,664) (2,524) (145) - (23,675) 
รับโอนจากสินทรัพย์

สิทธิการใช ้ - - - - - 529 - 529 

31 ธนัวาคม 2563 - 10,650 311,405 341,051 47,728 38,146 - 748,980 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         
1 มกราคม 2562 - - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - - 482 - - - - 482 

31 ธนัวาคม 2563 - - 482 - - - - 482 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2562 271,470 17,345 376,145 201,759 20,284 11,397 21,476 919,876 

31 ธนัวาคม 2563 289,495 16,641 359,134 223,226 17,896 4,107 74,068 984,567 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         
2562 (จาํนวน 65 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 87,238 

2563 (จาํนวน 67 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 88,773 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
1 มกราคม 2562 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 
จาํหน่าย - - - (2,745) (427) (5,675) - (8,847) 
ตดับญัชี - - (314) - (26) - (405) (745) 
โอนเขา้ (ออก) - - 9,691 17,495 249 - (27,435) - 

31 ธนัวาคม 2562 182,173 2,247 209,049 265,948 45,986 24,034 9,310 738,747 
รายการปรับปรุงจากการ  

นาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - (2,899) - (2,899) 

ซ้ือเพ่ิม - - 1,616 3,112 1,289 764 90,995 97,776 
จาํหน่าย - - - (2,673) (877) (1,088) - (4,638) 
ตดับญัชี - - (13,923) - (2,928) - (1,160) (18,011) 
โอนเขา้ (ออก) - - 990 21,832 3,987 272 (27,081) - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

การลงทุน - - - - - - (2,260) (2,260) 
ตีราคาเพ่ิม 15,865 - - - - - - 15,865 

31 ธนัวาคม 2563 198,038 2,247 197,732 288,219 47,457 21,083 69,804 824,580 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2562 - 2,247 103,521 160,207 27,249 23,037 - 316,261 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - - 9,694 19,347 6,121 1,771 - 36,933 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ           

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (2,693) (312) (5,675) - (8,680) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - (87) - (22) - - (109) 

31 ธนัวาคม 2562 - 2,247 113,128 176,861 33,036 19,133 - 344,405 
รายการปรับปรุงจากการ  

นาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - (453) - (453) 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี - - 9,303 20,230 5,118 1,081 - 35,732 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ           

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (2,618) (804) (1,088) - (4,510) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - (10,657) - (1,768) - - (12,425) 

31 ธนัวาคม 2563 - 2,247 111,774 194,473 35,582 18,673 - 362,749 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2562 182,173 - 95,921 89,087 12,950 4,901 9,310 394,342 

31 ธนัวาคม 2563 198,038 - 85,958 93,746 11,875 2,410 69,804 461,831 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 
 2562 (จาํนวน 24 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 36,933 

 2563 (จาํนวน 25 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 35,732 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2563 สําหรับท่ีดิน ประเมิน

ราคาโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

 หากกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าท่ีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

และ 2562 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ท่ีดิน 69,997 69,997 32,983 32,983 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน

ประมาณ 375 ลา้นบาท (2562: 370 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 228 ลา้นบาท 2562: 221 ลา้นบาท) 

 กลุ่มบริษทัได้จาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี จาํนวนประมาณ 606 ล้านบาท            

(2562: 545 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 249 ลา้นบาท 

2562: 209 ลา้นบาท)  

16. สัญญาเช่า  

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 15 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - 

รายการปรับปรุงจากการ       

นาํมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัท่ี 16           

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 104,282 13,550 1,498 5,942 125,272 

เพ่ิมขึ้น 2,562 1,803 1,230 3,260 8,855 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (692) (1,239) - - (1,931) 

โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ - - - (133) (133) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (7,448) (5,764) (1,006) (1,831) (16,049) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 98,704 8,350 1,722 7,238 116,014 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - 

รายการปรับปรุงจากการ           

นาํมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบบัท่ี 16             

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 89,042 13,550 1,498 2,446 106,536 

เพ่ิมขึ้น 1,548 1,803 - 1,713 5,064 

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - (1,239) - - (1,239) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6,248) (5,764) (862) (644) (13,518) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 84,342 8,350 636 3,515 96,843 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 144,685 4,209 121,100 1,889 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (32,896) (275) (27,372) (145) 

รวม 111,789 3,934 93,728 1,744 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,258) (1,617) (9,219) (525) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 100,531 2,317 84,509 1,219 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,574 13,043 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,662 3,851 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 7,865 6,683 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลคา่ตํ่า 2,720 2,720 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน  

26 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

16.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 3,228 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,881 

รวม 6,109 

17. สินทรัพย์ชีวภาพ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 67,821 74,001 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 9,440 9,214 

รวมสินทรัพยชี์วภาพ 77,261 83,215 
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 สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ย ลูกสุกร และสุกรพ่อแม่พนัธุ์ กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยชี์วภาพท่ีมี

วงจรการเล้ียงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียนและสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงเกิน 

1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือต้นปี 83,215 103,839 

เพิ่มขึ้นจากการเล้ียง 243,715 239,294 

ลดลงจากการขาย (236,603) (243,268) 

ค่าเส่ือมราคา (5,629) (6,631) 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (7,437) (10,019) 

ยอดคงเหลือปลายปี 77,261 83,215 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:   

ราคาทุน 34,315 29,602 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (23,451) (22,033) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  10,864 7,569 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:   

ราคาทุน 33,516 29,231 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (20,302) (19,315) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 13,214 9,916 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 13,214 13,835 9,916 12,821 

ซ้ือเพิ่ม 817 2,833 389 156 

ค่าตดัจาํหน่าย (3,162) (3,454) (2,731) (3,061) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (5) - (5) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 10,864 13,214 7,569 9,916 

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5.84 1,007 29,494 1,007 28,054 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.13 420,000 485,000 360,000 400,000 

รวม  421,007 514,494 361,007 428,054 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร

ของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ        

บริษทัยอ่ยและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,061 4,671 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 161,237 166,331 95,962 108,226 

ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 66,708 69,500 55,791 59,744 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82,668 57,222 60,086 41,861 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 14,745 3,118 11,322 1,526 

อ่ืน ๆ 851 795 448 492 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 326,209 296,966 224,670 261,520 



 36 

21. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 490,655 506,480 295,317 291,310 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (112,983) (95,168) (64,121) (37,201) 

สุทธิ 377,672 411,312 231,196 254,109 

 รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกตามแต่ละบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือของ         

เงินกูยื้มระยะยาว   

ช่ือบริษทั 2563 2562 อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา เง่ือนไขการชาํระคนื 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือน) 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์  2,088 3,684 MLR ลบอตัราคงท่ี ส้ินสุดเมษายน 2565 

   จาํกดั  (มหาชน) 51,570 71,610 อตัราคงท่ี ส้ินสุดกรกฎาคม 2566 

 43,159 11,516 อตัราคงท่ี ส้ินสุดธนัวาคม 2568 

 198,500 204,500 MLR ลบอตัราคงท่ี ส้ินสุดพฤษภาคม 2568 

 295,317 291,310   

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั              - 24,000 MLR ลบอตัราคงท่ี ส้ินสุดธนัวาคม 2563 

 - 19,400 MLR ลบอตัราคงท่ี ส้ินสุดพฤศจิกายน 2563 

 42,743 9,975 อตัราคงท่ี ส้ินสุดพฤศจิกายน 2568 

 151,595 161,795 อตัราคงท่ี ส้ินสุดพฤศจิกายน 2567 

 194,338 215,170   

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั 1,000 - อตัราคงท่ี   ส้ินสุดกนัยายน 2565 

รวม 490,655 506,480   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 506,480 291,310 

บวก: กูเ้พิ่ม 81,777 42,493 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (97,602) (38,486) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 490,655 295,317 
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เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกันโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย  ์       

เพื่อการลงทุนของบริษทัฯ 

 เ งินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  เค ร่ืองจักร

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น           

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุน้

ของบริษทัใหญ่ตามท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน               

64 ลา้นบาท (2562: 64 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 64 ลา้นบาท 2562: 64 ลา้นบาท) 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 90,508 76,749 64,597 56,844 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,577 6,978 2,273 4,367 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,858 2,031 1,341 1,431 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 11,342 - 8,998 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                      

ดา้นประชากรศาสตร์ - (2,189) - 472 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ               

ทางการเงิน - 222 - 24 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 6,746 - 2,539 

รับโอน (โอนยา้ย) พนกังานจากบริษทัยอ่ย - - 308 (1,656) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,117) (11,371) (3,865) (8,422) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 90,826 90,508 64,654 64,597 
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 ค่าใช้จ่ายเ ก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกําไร                        

หรือขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 1,724 3,005 665 1,647 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,711 17,346 2,950 13,149 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,435 20,351 3,615 14,796 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ               

9 ลา้นบาท (2562: 5 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 2562: 4 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัสาํหรับผลประโยชน์กรณีเกษียณอายุ ประมาณ 9 ปี (2562: 9 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 9 ปี 2562: 

9 ปี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษัทสําหรับผลประโยชน์กรณีรางวัลการทํางานยาวนาน ประมาณ 8 ปี  (2562:  8 ปี)                    

(เฉพาะบริษทัฯ: 8 ปี 2562: 8 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลดสาํหรับกรณีเกษียณอาย ุ 1.88 1.88 1.88 1.88 

อตัราคิดลดสาํหรับกรณีรางวลัการทาํงานยาวนาน 1.83 1.83 1.83 1.83 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  6.14 6.14 6.14 6.14 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0 - 58.0 0.0 - 58.0 0.0 - 58.0 0.0 - 58.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานกรณีเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2563 2562 ลดลง 2563 2562 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 1.0 (5,152) (5,318) (1.0) 5,689 5,885 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 6,237 5,496 (1.0) (5,749) (5,081) 

อตัราการเปล่ียนแปลง       

 ในจาํนวนพนกังาน 1.0 (5,473) (4,762) (1.0) 6,097 5,287 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2563 2562 ลดลง 2563 2562 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 1.0 (3,648) (3,788) (1.0) 4,028 4,188 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 4,431 3,916 (1.0) (4,086) (3,624) 

อตัราการเปล่ียนแปลง       

 ในจาํนวนพนกังาน 1.0 (3,679) (3,185) (1.0) 4,110 3,544 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานกรณีรางวลัการทาํงานยาวนาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2563 2562 ลดลง 2563 2562 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 1.0 (95) (105) (1.0) 104 115 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 - - (1.0) - - 

อตัราการเปล่ียนแปลง       

 ในจาํนวนพนกังาน 1.0 (120) (111) (1.0) 131 121 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อสาํรอง 

 เพ่ิมขึ้น 2563 2562 ลดลง 2563 2562 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 1.0 (62) (70) (1.0) 68 76 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 - - (1.0) - - 

อตัราการเปล่ียนแปลง       

 ในจาํนวนพนกังาน 1.0 (78) (73) (1.0) 85 79 

23. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 26/2563 มีมติอนุมติัให้

บริษทัฯดาํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษทัฯโดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม                        

หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มจากเดิมจาํนวน 32,340,000 หุ้น                     

เป็น 323,400,000 หุ้น โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี            

20 กรกฎาคม 2563 

 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 
  

 
 

ทุนจดทะเบียน ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

 มูลค่าหุ้นต่อหุ้น จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (บาท) (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (บาท) 

      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10 32,340,000 323,400,000 32,340,000 323,400,000 

ลดมูลค่าหุ้นในระหว่างปี      

-  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท  

เป็นหุ้นละ 1 บาท 1 291,060,000 - 291,060,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

323,400,000 323,400,000 323,400,000 323,400,000 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน                   

ของพนกังาน 631,559 648,314 414,928 434,477 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 117,398 101,047 55,766 43,718 

วตัถดิุบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,374,951 1,408,410 733,898 890,362 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป                          

และงานระหวา่งทาํ (22,316) (6,405) (19,492) 8,540 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 150,890 136,705 144,425 132,819 

26. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 26,226 27,588 4,760 12,308 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,551) (3,580) 517 (1,383) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 24,675 24,008 5,277 10,925 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 135,139 136,495 259,678 98,189 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                            

คูณอตัราภาษี 27,028 27,299 51,936 19,638 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,091 1,952 2,217 1,585 

 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (4,023) (4,814) (3,190) (4,428) 

 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - - (45,693) (5,978) 

 อ่ืน ๆ (1,421) (429) 7 108 

รวม (2,253) (3,291) (46,659) (8,713) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 24,675 24,008 5,277 10,925 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,382 1,425 1,253 1,296 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 677 422 470 252 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย ์                             

เพื่อการลงทุน 380 - - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคาร 96 587 - 521 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 175 175 - - 

ค่าเส่ือมราคาสุกรพนัธุ ์ 654 597 - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,486 17,422 12,931 12,919 

ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี - 248 - 225 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,850 20,876 14,654 15,213 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (148) - (149) - 

ตน้ทุนสุกรขุนระหวา่งเล้ียง (162) (189) - - 

ตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,723) (2,324) (1,723) (2,325) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (43,900) (40,295) (33,011) (29,837) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม                        

หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (3,510) (4,997) - - 

สัญญาเช่า (390) - (410) - 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (49,833) (47,805) (35,293) (32,162) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (28,983) (26,929) (20,639) (16,949) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี               

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 328 66 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (29,311) (26,995) (20,639) (16,949) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยสามแห่งมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี

ท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 16 ลา้นบาท (2562: 10 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราว

และผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2568 

27. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

บริษัทฯได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีนํามาเปรียบเทียบ            

โดยปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุ 23 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ

รายงาน 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 109,931 112,106 254,401 87,264 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.34 0.35 0.79 0.27 

 28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงานกลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

 1.  ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 

 2.  ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป 

 3.  ส่วนงานร้านอาหาร 

 4.  ส่วนงานฟาร์มสุกร 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม

ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยร์วมใน

งบการเงิน 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

        (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่                                       

ส่วนงานอาหาร            

แปรรูปจากเน้ือสุกร 

ส่วนงาน                    

อาหารทะเลแปรรูป ส่วนงานร้านอาหาร ส่วนงานฟาร์มสุกร 

 

รวมส่วนงาน 

การตัดรายการ          

ระหว่างกัน รวม 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,441,350 1,512,724 963,498 932,560 96,684 143,022 261,786 248,679 2,763,318 2,836,985 - - 2,763,318 2,836,985 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 17,051 26,387 73,454 81,826 - - - - 90,505 108,213 (90,505) (108,213) - - 

รวมรายได ้ 1,458,401 1,539,111 1,036,952 1,014,386 96,684 143,022 261,786 248,679 2,853,823 2,945,198 (90,505) (108,213) 2,763,318 2,836,985 

กาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน     

ตามส่วนงาน 399,732 409,089 247,007 251,940 52,125 79,028 37,030 12,130 735,894 752,187 - - 735,894 752,187 

รายไดอ่ื้น             13,078 13,064 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม            

หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ          (7,437) (10,019) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย            (269,422) (283,789) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            (304,454) (301,222) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (32,519) (33,727) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (24,675) (24,008) 

กาํไรสาํหรับปี             110,465 112,486 

               

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 439,686 363,578 447,397 445,431 22,387 30,955 75,097 79,912 984,567 919,876 - - 984,567 919,876 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,389 9,569 3,295 3,292 180 353 - - 10,864 13,214 - - 10,864 13,214 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

ประเทศไทย 2,570,214 2,677,188 

ประเทศอ่ืน 193,104 159,797 

รวม 2,763,318 2,836,985 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย คิดเป็นจาํนวน 1,346 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก

ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรและส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป (ปี 2562 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่

จาํนวน 2 ราย คิดเป็นจาํนวน 1,032 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเดียวกนั) 

29. เงินปันผล 

   เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ 

ปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 64,680 2.00 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 80,850 2.50 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการก่อสร้างอาคารสํานกังาน และ

การซ้ือสินทรัพยจ์าํนวน 73 ลา้นบาท (2562: 61 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ:  70 ลา้นบาท 2562: 57 ลา้นบาท) 
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30.2 การคํา้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยได้นําเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อคํ้าประกันวงเงินบัตรเครดิต

สาํหรับเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง จาํนวน 1 ลา้นบาท (2562: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน               

323 ลา้นบาท (2562: 347 ลา้นบาท)  

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ

บริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนรวม 8 ลา้นบาท (2562: 8 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 

(เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 2562: 6 ลา้นบาท)  

31. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

ท่ีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 

สินทรัพยชี์วภาพ  - 16 61 77 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 976 329 1,305 - 170 329 499 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

ท่ีดิน - 271 - 271 - 182 - 182 

สินทรัพยชี์วภาพ  - 16 67 83 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 911 319 1,230 - 140 319 459 

 

 

 

        



 

48 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 

เงินให้กู ้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้ น หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเส่ียง               

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี ท่ีแสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ี

การคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ตามนโยบายและขั้นตอนการติดตามหน้ีของกลุ่มบริษทั  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของ

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และคาํนวณหาอตัราการตั้งสาํรองจะขึ้นอยูก่บัอายหุน้ีคงคา้ง

โดยนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคา้โดยแบ่งตามประเภท

ของลูกคา้และความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

คาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไปกลุ่มบริษทัจะดาํเนินการตั้งสํารองหน้ีฯทั้งจาํนวน หาก

ลูกหน้ีรายนั้นเขา้เง่ือนไขตามท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดไว ้และจะมีการดาํเนินตามขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงไดมี้การระบุ

ไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการติดตามหน้ีของกลุ่มบริษทั 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและ

สถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติั โดยคณะกรรมการ

ของกลุ่มบริษทัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูก

สอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ             

การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 
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กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผนั

ผวนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจากกิจกรรมการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั เม่ือเกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัใน

บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุล

เงินอ่ืน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และ

เงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 

หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้น

ลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีกลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการได ้และเงินกูร้ะยะสั้นในอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด (Market Rate) โดยกลุ่มบริษทัมีการพิจารณาในการสรรหาแหล่งเงินกู้

อยา่งรอบคอบ เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 859 - - 7,118 152,864 160,841 0.05 - 0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 417,413 417,413 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 347 1,158 - - - 1,505 0.20 - 0.375 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม                        

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 421,007 - 421,007 1.90 - 5.84 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 326,209 326,209 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,258 26,920 73,611 - - 111,789 1.53 - 5.375 

เงินกูยื้มระยะยาว 112,983 377,672 - - - 490,655 หมายเหตุ 21 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 852 - - 9,221 142,178 152,251 0.10 - 0.80 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 469,544 469,544 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 344 1,146 - - - 1,490 0.90 - 1.05 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม                        

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 514,494 - 514,494 2.10 - 7.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 296,966 296,966 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,617 2,317 - - - 3,934 2.45 - 4.75 

เงินกูยื้มระยะยาว 95,167 411,313 - - - 506,480 หมายเหตุ 21 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,403 57,123 59,526 0.05 - 0.125 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 326,285 326,285 - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 80,000 - - - - 80,000 2.664 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - 83,000 - 83,000 3.25 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม                     

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 361,007 - 361,007 1.90 - 5.84 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 224,670 224,670 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,219 21,143 63,366 - - 93,728 1.53 - 4.00 

เงินกูยื้มระยะยาว 64,121 231,196 - - - 295,317 หมายเหตุ 21 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,356 107,391 108,747 0.22 - 0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 376,875 376,875 - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3,445 - - 3,000 - 6,445 3.697 - 4.50 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - 83,000 - 83,000 3.697 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม                     

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - 428,054 - 428,054 2.45 - 7.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 216,520 216,520 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 525 1,219 - - - 1,744 - 

เงินกูยื้มระยะยาว 37,201 254,109 - - - 291,310 หมายเหตุ 21 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัให้ความสําคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการ

บริหารกระแสเงินสดล่วงหน้า รวมทั้งมีการจดัหาแหล่งเงินกูร้ะยะสั้นให้พอเพียงกบัความตอ้งการในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั เพื่อลดความเส่ียง เพิ่มสภาพคล่อง และบริหารตน้ทุนทางการเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน - 421,007 - - 421,007 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 326,209 - - 326,209 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 11,258 26,920 73,611 111,789 

เงินกูยื้มระยะยาว - 112,983 377,672 - 490,655 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 871,457 404,592 73,611 1,349,660 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน - 361,007 - - 361,007 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 224,670 - - 224,670 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 9,219 21,143 63,366 93,728 

เงินกูยื้มระยะยาว - 64,121 231,196 - 295,317 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 659,017 252,339 63,366 974,722 
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.32:1 (2562: 1.36:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.08:1 

และ 2562: 1.31:1)  

34.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.20 

บาท หรือคิดเป็นจาํนวน 64.68 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติั

จากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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