
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ส. ขอนแก่น

ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34  

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทาง            

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 168,134                 160,841                 76,726                   59,526                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 3, 4 384,014                 417,413                 312,888                 326,285                 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             80,000                   80,000                   

สินคา้คงเหลือ 5 224,360                 217,334                 123,174                 120,872                 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีหมุนเวียน 10 76,997                   67,821                   -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 24,491                   21,837                   14,194                   10,729                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 877,996                 885,246                 606,982                 597,412                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1,505                     1,505                     -                             -                             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             83,000                   83,000                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             456,616                 456,616                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 625,325                 637,186                 361,153                 371,242                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,010,764              984,567                 485,785                 461,831                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 112,896                 116,014                 94,404                   96,843                   

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน 10 10,378                   9,440                     -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 11,277                   10,864                   8,085                     7,569                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 328                         328                         -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,198                     9,370                     6,954                     6,895                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,781,671              1,769,274              1,495,997              1,483,996              

รวมสินทรัพย์ 2,659,667              2,654,520              2,102,979              2,081,408              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 12 460,000                 421,007                 410,000                 361,007                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3, 13 274,526                 326,209                 196,547                 224,670                 

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 11,244                   11,258                   9,370                     9,219                     

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 126,929                 112,983                 73,188                   64,121                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,319                   12,068                   -                             18                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 21,734                   25,260                   15,918                   18,711                   

รวมหนีสินหมุนเวียน 910,752                 908,785                 705,023                 677,746                 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 99,257                   100,532                 83,418                   84,509                   

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 344,005                 377,672                 211,048                 231,196                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,604                   29,311                   19,709                   20,640                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 93,130                   90,826                   66,337                   64,654                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,817                     1,736                     1,134                     1,184                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 568,813                 600,077                 381,646                 402,183                 

รวมหนีสิน 1,479,565              1,508,862              1,086,669              1,079,929              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 323,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 323,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 50,281                   50,281                   50,281                   50,281                   

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน 37,552                   37,552                   -                             -                             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,340                   32,340                   32,340                   32,340                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 558,685                 524,265                 478,245                 463,414                 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น 176,292                 176,271                 132,044                 132,044                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,178,550              1,144,109              1,016,310              1,001,479              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,552                     1,549                     -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,180,102              1,145,658              1,016,310              1,001,479              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,659,667              2,654,520              2,102,979              2,081,408              

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 655,235                 718,942                 357,528                 422,533                 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,730                     2,059                     2,730                     2,059                     

รายไดเ้งินปันผล -                            -                            15,575                   -                            

รายไดอื้น 7,663                     5,407                     4,433                     6,642                     

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10 8,533                     -                            -                            -                            

รวมรายได้ 674,161                 726,408                 380,266                 431,234                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 489,462                 524,077                 265,855                 303,076                 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 6,363                     3,967                     6,363                     3,967                     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 52,855                   70,990                   34,172                   50,857                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,970                   72,146                   54,424                   52,056                   

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            5,719                     -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 626,650                 676,899                 360,814                 409,956                 

กําไรจากการดําเนินงาน 47,511                   49,509                   19,452                   21,278                   

ตน้ทุนทางการเงิน (7,682)                   (9,229)                   (5,552)                   (6,579)                   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 39,829                   40,280                   13,900                   14,699                   

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (5,301)                   (6,748)                   931                        (2,963)                   

กําไรสําหรับงวด 34,528                   33,532                   14,831                   11,736                   

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 34,420                   33,406                   14,831                   11,736                   

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 108                        126                        

34,528                   33,532                   

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.11                       0.10                       0.05                       0.04                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 34,528                   33,532                   14,831                   11,736                   

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 21                          229                        -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 21                          229                        -                            -                            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 34,549                   33,761                   14,831                   11,736                   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 34,441                   33,635                   14,831                   11,736                   

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 108                        126                        

34,549                   33,761                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 39,829                   40,280                   13,900                   14,699                   

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 27,551                   26,891                   13,208                   13,326                   

   ค่าเสือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 1,380                     1,385                     -                            -                            

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 787                        835                        684                        728                        

   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (โอนกลบั) -                            1,013                     -                            (1,125)                   

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (โอนกลบั) (652)                      864                        (496)                      803                        

   รายการปรบัลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (47)                        546                        61                          582                        

   โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสาํหรบัเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั (5,000)                   -                            (5,000)                   -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 4,978                     -                            4,978                     -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุน (1,138)                   -                            -                            -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (20)                        -                            (58)                        -                            

   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์ -                            1,160                     -                            1,160                     

   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ (2,639)                   (816)                      -                            -                            

   โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                            -                            240                        -                            

   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,472                     2,557                     1,611                     1,708                     

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (304)                      (191)                      (304)                      (418)                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุน

      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (8,533)                   5,719                     -                            -                            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม

      ของสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (591)                      418                        (591)                      418                        

   รายไดด้อกเบีย (41)                        (41)                        (1,191)                   (880)                      

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            15,575                   -                            

   ตน้ทุนทางการเงิน 7,682                     9,229                     5,552                     6,579                     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดําเนินงาน 65,714                   89,849                   48,169                   37,580                   

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 39,355                   20,485                   4,314                     21,818                   

   สินคา้คงเหลือ (6,979)                   43,553                   (2,363)                   42,541                   

   สินทรัพยชี์วภาพ (3,532)                   (4,641)                   -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (2,063)                   (5,858)                   (2,874)                   (5,313)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 172                        (303)                      (59)                        65                          

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (70,471)                 (13,811)                 (41,397)                 (12,158)                 

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (3,526)                   (1,802)                   (2,793)                   (136)                      

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 81                          (2,148)                   (50)                        37                          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหพ้นกังาน (168)                      -                            (168)                      -                            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,583                   125,324                 2,779                     84,434                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (19)                        (136)                      (18)                        (135)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 18,564                   125,188                 2,761                     84,299                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            -                            3,707                     

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (1,582)                   -                            (1,582)                   -                            

ซืออาคารและอุปกรณ์ (23,025)                 (26,818)                 (12,753)                 (18,775)                 

ซือสุกรพนัธุแ์ละตน้ทุนระหวา่งเลียง -                            (66)                        -                            -                            

ซือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,200)                   (384)                      (1,200)                   -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,910                     -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 121                        5                            85                          2                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ 3,210                     1,300                     -                            -                            

เงินสดรับดอกเบีย 41                          41                          499                        357                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (19,525)                 (25,922)                 (14,951)                 (14,709)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ (ลดลง) 38,993                   (125,646)               48,993                   (106,901)               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (19,721)                 (24,020)                 (11,081)                 (10,193)                 

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (3,398)                   (2,616)                   (3,049)                   (2,190)                   

เงินสดจ่ายดอกเบีย (7,641)                   (9,206)                   (5,473)                   (6,536)                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8,233                     (161,488)               29,390                   (125,820)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 7,272                     (62,222)                 17,200                   (56,230)                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 21                          229                        -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 160,841 152,251 59,526 108,747

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 168,134                 90,258                   76,726                   52,517                   

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

      เจา้หนีค่าอุปกรณ์ 18,904 7,271                     13,195 2,267

      หนีสินตามสญัญาเช่า (2,109)                   119,330                 (2,109)                   104,090

      เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            15,575                   -                            

      เงินปันผลคา้งจ่าย 105                                                      -                               - -                            

     โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10,714                                                 - 10,714                   -                            

     โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,095                                                   - 1,095                     -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลยีนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ทีเป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สดัส่วนการถอืหุ้น องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากหุ้นทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากการตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   479,014                 (212)                       119,352                        41,755                          502                        161,397                 1,083,984              1,579                     1,085,563              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            33,406                   -                            -                                   -                                   -                            -                            33,406                   126                        33,532                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            229                        -                                   -                                   -                            229                        229                        -                            229                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            33,406                   229                        -                                   -                                   -                            229                        33,635                   126                        33,761                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   512,420                 17                          119,352                        41,755                          502                        161,626                 1,117,619              1,705                     1,119,324              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   524,265                 254                        132,044                        43,471                          502                        176,271                 1,144,109              1,549                     1,145,658              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            34,420                   -                            -                                   -                                   -                            -                            34,420                   108                        34,528                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            21                          -                                   -                                   -                            21                          21                          -                            21                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            34,420                   21                          -                                   -                                   -                            21                          34,441                   108                        34,549                   

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                   -                                   -                            -                            -                            (105)                       (105)                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   558,685                 275                        132,044                        43,471                          502                        176,292                 1,178,550              1,552                     1,180,102              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 323,400             50,281               32,340                   273,693             119,352               799,066             

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                            11,736               -                          11,736               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                            11,736               -                          11,736               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 323,400             50,281               32,340                   285,429             119,352               810,802             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 323,400             50,281               32,340                   463,414             132,044               1,001,479           

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                            14,831               -                          14,831               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                            14,831               -                          14,831               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 323,400             50,281               32,340                   478,245             132,044               1,016,310           

-                     -                     -                         -                     -                      -                     

-                     -                     -                         -                     -                      -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

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

ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเนือสัตวแ์ละอาหารทะเล ร้านอาหาร  

และฟาร์มสุกร 

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ีเลขที 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดีพนมยงค)์ 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันนัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

        ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาอังกฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยนี 

1.3     เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลไดร้วมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มี

การเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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 รายละเอยีดบริษทัยอ่ย ซึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปนี 

   อตัราร้อยละ 

   ของการถือหุ้น 

  จดัตงัขนึ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ชือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั ธุรกิจเพาะพนัธุ์และ  ไทย 100 100 

    จาํหน่ายสุกร    

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 

    ประเภทอาหาร    

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 

    อาหารทะเลแปรรูป    

บริษทั ส. เคหะการ จาํกดั 

(เดิมชือ “บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนด์           

เบฟเวอเรจ จาํกดั”)  

จาํหน่าย ให้เช่า และเช่าซือ

อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 100 100 

บริษทั ส. เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา ไทย 100 100 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

    ประเภทอาหาร    

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลงัวันที 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า ฉบับ

ปรับปรุง ซึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบตัิสําหรับผูเ้ช่าทีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบียอา้งอิง ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  
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 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบ

การเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

3. รายการธุรกจิกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลง

กันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ                  

โดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

     ขายสินคา้ - - 3,589 5,147 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

     รายไดค้่าบริการ - - 184 1,671 ตามทรีะบุในสัญญา 

     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - - 3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

     เงินปันผลรับ - - 15,575 - ตามทปีระกาศ 

     ดอกเบียรับ - - 1,191 879 อตัราถวัเฉลยีของดอกเบียเงินกูยื้ม

ร้อยละ 2.664 - 3.250 ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 3.697 - 4.500       

ต่อปี) 

     ซือสินคา้ - - 23,240 19,379 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

     ค่าใชจ่้ายอนื - - 86 155 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน (หมายเหตุ 4)     

 บริษทัยอ่ย - - 17,107 2,141 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน (หมายเหตุ 13)     

 บริษทัยอ่ย - - 4,332 1,061 
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เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และ           

การเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิมขึน 

ระหว่างงวด 

ลดลง   

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 

2564 

หัก: เงินให้กูยื้ม

ระยะสัน 

 เงินให้กูยื้ม         

ระยะยาว 

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

บริษทั ส. เคหะการ จาํกดั 80,000 - - 80,000 (80,000) - 

รวม 163,000 - - 163,000 (80,000) 83,000 

 เงินให้กู้ยืมขา้งตน้คิดดอกเบียร้อยละ 2.664 - 3.250 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.664 - 3.250 ต่อปี) 

และกาํหนดวนัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียทงัจาํนวนภายในวนัที 30 มกราคม 2567 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน 12,572 10,895 7,408 5,827 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,081 1,061 693 670 

รวม 13,653 11,956 8,101 6,497 

ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคาํประกนัใหก้บักิจการทีเกียวขอ้งกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20.2 (2)  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5

4. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุ

หนีทีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี         

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 855 997 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 855 997 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 371,802 400,559 285,096 308,191 

 คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 7,715 12,993 6,601 12,169 

 3 - 6 เดือน 365 687 183 640 

 6 - 12 เดือน 364 469 295 432 

 มากกวา่ 12 เดือน 295 590 3 227 

รวม 380,541 415,298 292,178 321,659 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  (825) (1,304) (338) (834) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 379,716 413,994 291,840 320,825 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 379,716 413,994 292,695 321,822 

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 16,252 1,144 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,671 4,022 4,314 3,751 

อืน ๆ 59 - 59 - 

รวม 4,730 4,022 20,625 4,895 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  (432) (603) (432) (432) 

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 4,298 3,419 20,193 4,463 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 384,014 417,413 312,888 326,285 

5. ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับสามเดือนสินสุดวนัที                 

31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564  3,387 2,349 

บวก: ตงัค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 313 118 

หัก: ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้โอนกลบัระหวา่งงวด (360) (57) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 3,340 2,410 

6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

   ราคาทุน ค่าเผอืการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

ชือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกชาํระแลว้ 

สัดส่วน      

เงินลงทุน 

31 มีนาคม      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (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 99 286,919 286,919 - - 286,919 286,919 

บริษทั ส. เคหะการ จาํกดั  10 ลา้นบาท 100 10,000 10,000 (5,000) (5,000) 5,000 5,000 

บริษทั ส. เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  0.5 ลา้นบาท 100 500 500 - - 500 500 

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

   461,616 461,616 (5,000) (5,000) 456,616 456,616 

7.  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 รายการเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 637,186 371,242 

ซือเพมิระหว่างงวด 1,582 1,582 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,772) - 

โอนไปทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (10,714) (10,714) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (957) (957) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 625,325 361,153 
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 กลุ่มบริษทัได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน         

427 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 437 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์

(เฉพาะของบริษทัฯ: 361 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 371 ลา้นบาท) 

8. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลียนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 สรุป

ไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 984,567 461,831 

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 41,929 25,948 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10,714 10,714 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,095 1,095 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (101) (27) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (22,462) (8,798) 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (4,978) (4,978) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 1,010,764 485,785 

 กลุ่มบริษทัได้จาํนองทีดิน อาคารและเครืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน            

608 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 606 ลา้นบาท) ไปคาํประกันวงเงินสินเชือทีได้รับจากสถาบันการเงิน

(เฉพาะของบริษทัฯ: 257 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 249 ลา้นบาท)  

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยแห่งหนึงโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าเนืองจากการตดัจาํหน่ายจาํนวน 0.5 ลา้นบาท 

สาํหรับอาคารและส่วนปรับปรุง 

9.      สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564  สรุป

ไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 116,014 96,843 

เพมิขึนระหว่างงวด 2,109 2,109 

โอนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,095) (1,095) 

ค่าเสือมราคาในระหวา่งงวด (4,132) (3,453) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 112,896 94,404 
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ 

 รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 มีดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 77,261 

เพมิขึนจากการเลียง 65,405 

ลดลงจากการขาย (62,444) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,380) 

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 8,533 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 87,375 

ส่วนทีหมุนเวียน  

สุกรขนุ 76,997 

รวมส่วนทีหมุนเวียน 76,997 

ส่วนทีไม่หมุนเวียน  

สุกรพนัธุ์ 10,378 

รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน 10,378 

รวม 87,375 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 สรุปได้

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 10,864 7,569 

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 1,200 1,200 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (787) (684) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 11,277 8,085 
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12. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 1,007 - 1,007 

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.13 460,000 420,000 410,000 360,000 

รวม  460,000 421,007 410,000 361,007 

วงเงินสินเชือจากธนาคารของบริษทัฯคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองจกัร

ของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเชือจากธนาคารของบริษทัย่อยคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทั

ย่อยและคาํประกนัโดยบริษทัฯ 

13. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอีืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 4,248 1,061 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 140,894 161,237 91,710 95,962 

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 84 - 

ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 44,851 66,708 35,621 55,791 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 69,199 82,668 51,230 60,086 

เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์ 18,904 14,745 13,195 11,322 

อนืๆ 678 851 459 448 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 274,526 326,209 196,547 224,670 
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14.     หนสิีนตามสัญญาเช่า 

           รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 สรุปได้

ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 111,789 93,728 

เพมิขึนระหว่างงวด 2,020 2,020 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (3,308) (2,960) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 110,501 92,788 

   

หนีสินตามสัญญาเช่า 110,501 92,788 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (11,244) (9,370) 

สุทธิ 99,257 83,418 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 470,934 490,655 284,236 295,317 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (126,929) (112,983) (73,188) (64,121) 

สุทธิ 344,005 377,672 211,048 231,196 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 490,655 295,317 

หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (19,721) (11,081) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 470,934 284,236 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พือ

การลงทุนของบริษทัฯ 

เงินกู ้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคําประกันโดยการจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง เครืองจักร 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัยอ่ย และคาํประกนัโดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น          

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 

และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทัใหญ่ตามทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้ทียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน          

64 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 64 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 64 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2563:               

64 ลา้นบาท) 

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงั

ปีทีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหวา่งกาล 4,270 8,531 - 3,515 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 1,031 (1,783) (931) (552) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 5,301 6,748 (931) 2,963 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ในระหว่างงวด โดย                  

ได้ปรับจํานวนหุ้นทีใช้ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563             

จากการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึง 

เป็นไปตามมติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เมือวนัที 14 กรกฎาคม 2563 
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 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 34,420 33,406 14,831 11,736 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุน้) 0.11 0.10 0.05 0.04 

18.   กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

         บริษทัฯและพนักงานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 และ

อตัราร้อยละ 2 - 15 ตามลาํดบั ของเงินเดือนพนกังาน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตาม

ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ รับรู้เงิน

สมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น             

4 ส่วนงาน ดงันี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเนือสุกร 

2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  

3. ส่วนงานร้านอาหาร  

4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี 

      (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด                               

วันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

ส่วนงานอาหาร            

แปรรูปจากเนือสุกร 

ส่วนงาน                       

อาหารทะเลแปรรูป ส่วนงานร้านอาหาร ส่วนงานฟาร์มสุกร รวมส่วนงาน 

การตัดรายการ               

ระหว่างกัน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  325,038 379,422 242,090 245,360 17,884 31,457 70,223 62,703 655,235 718,942 - - 655,235 718,942 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 3,589 5,147 23,240 19,379 - - - - 26,829 24,526 (26,829) (24,526) - - 

รวมรายได ้ 328,627 384,569 265,330 264,739 17,884 31,457 70,223 62,703 682,064 743,468 (26,829) (24,526) 655,235 718,942 

กาํไรขนัตน้จากการดาํเนินงาน               

   ตามส่วนงาน 80,635 102,780 63,674 65,328 10,296 17,214 11,168 9,543 165,773 194,865 - - 165,773 194,865 

รายไดอื้น             4,030 3,499 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงมูลค่ายติุธรรม            

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ            8,533 (5,719) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย             (52,855) (70,990) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (77,970) (72,146) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (7,682) (9,229) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (5,301) (6,748) 

กาํไรสาํหรับงวด             34,528 33,532 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

20.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร และการซือสินทรัพย์

จาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 73 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 53 ลา้นบาท 31 ธันวาคม 

2563: 70 ลา้นบาท) 

20.2 การคําประกนั 

(1) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้นําเงินฝากธนาคารไปวางเพือคาํประกันวงเงินบตัรเครดิต

สาํหรับเติมนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯคาํประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน          

323 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 323 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ

บริษัทย่อยเหลืออยู่ เป็นจํานวน 8 ล้านบาท เพือคาํประกันสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2563:                     

8 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 6 ลา้นบาท) 

21. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  

และสินทรัพยท์ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ทีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 

สินทรัพยชี์วภาพ - 34 53 87 - - - - 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 973 329 1,302 - 170 329 499 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ทีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 

สินทรัพยชี์วภาพ  - 16 61 77 - - - - 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 976 329 1,305 - 170 329 499 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 27 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงิน           

ปันผลประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน           

64.68 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในวนัที 25 พฤษภาคม 2564 

23. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 
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