
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง

กาลแบบยอ่ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการ

เงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2564 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,042                 160,841                 75,209                   59,526                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 441,734                 417,413                 337,573                 326,285                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             80,000                   80,000                   
สินคา้คงเหลือ 5 239,336                 217,334                 134,944                 120,872                 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 10 92,162                   67,821                   -                             -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,832                   21,837                   12,186                   10,729                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 925,106                 885,246                 639,912                 597,412                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,505                     1,505                     -                             -                             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             83,000                   83,000                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             456,616                 456,616                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 7 625,268                 637,186                 361,096                 371,242                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,052,995              984,567                 500,098                 461,831                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 108,111                 116,014                 90,301                   96,843                   
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 10 10,380                   9,440                     -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 10,408                   10,864                   7,320                     7,569                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 328                        328                        -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,834                     9,370                     5,664                     6,895                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,816,829              1,769,274              1,504,095              1,483,996              
รวมสินทรัพย์ 2,741,935              2,654,520              2,144,007              2,081,408              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 12 565,000                 421,007                 510,000                 361,007                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 13 306,005                 326,209                 199,683                 224,670                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 9,981                     11,258                   8,335                     9,219                     
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 108,322                 112,983                 54,950                   64,121                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,190                   12,068                   3,882                     18                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,333                   25,260                   15,902                   18,711                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,024,831              908,785                 792,752                 677,746                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 96,851                   100,531                 81,197                   84,509                   
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 330,634                 377,672                 218,640                 231,196                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,984                   29,311                   14,435                   20,640                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 95,602                   90,826                   63,211                   64,654                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,857                     1,737                     3,386                     1,184                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 551,928                 600,077                 380,869                 402,183                 
รวมหน้ีสิน 1,576,759              1,508,862              1,173,621              1,079,929              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 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                 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      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                   
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 37,552                   37,552                   -                             -                             
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32,340                   32,340                   32,340                   32,340                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 543,245                 524,265                 432,321                 463,414                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 176,666                 176,271                 132,044                 132,044                 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,163,484              1,144,109              970,386                 1,001,479              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,692                     1,549                     -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,165,176              1,145,658              970,386                 1,001,479              
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,741,935              2,654,520              2,144,007              2,081,408              

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 691,793                690,402                397,545                400,849                
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 3,391                    2,146                    3,391                    2,146                    
รายไดอ่ื้น 4,020                    1,939                    3,966                    2,320                    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10 6,402                    5,427                    -                            -                            
รวมรายได้ 705,606                699,914                404,902                405,315                
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 508,171                508,136                289,500                283,032                
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 4,804                    4,015                    4,804                    4,015                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 51,670                  63,931                  31,154                  45,898                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 79,639                  78,683                  56,234                  60,159                  
รวมค่าใช้จ่าย 644,284                654,765                381,692                393,104                
กําไรจากการดําเนินงาน 61,322                  45,149                  23,210                  12,211                  
ตน้ทุนทางการเงิน (7,600)                   (8,145)                   (5,621)                   (5,753)                   
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 53,722                  37,004                  17,589                  6,458                    
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (4,342)                   (5,801)                   1,167                    (320)                      
กําไรสําหรับงวด 49,380                  31,203                  18,756                  6,138                    

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 49,240                  31,096                  18,756                  6,138                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 140                       107                       

49,380                  31,203                  
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15                      0.10                      0.06                      0.02                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 49,380                  31,203                  18,756                  6,138                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 374                       (51)                        -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 374                       (51)                        -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 49,754                  31,152                  18,756                  6,138                    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 49,614                  31,045                  18,756                  6,138                    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 140                       107                       

49,754                  31,152                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,347,028             1,409,344             755,073                823,382                
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 6,121                    4,205                    6,121                    4,205                    
รายไดเ้งินปันผล 3 -                            -                            15,575                  -                            
รายไดอ่ื้น 11,683                  7,346                    8,399                    8,962                    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10 14,935                  -                            -                            -                            
รวมรายได้ 1,379,767             1,420,895             785,168                836,549                
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 997,633                1,032,213             555,355                586,108                
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 11,167                  7,982                    11,167                  7,982                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 104,525                134,921                65,326                  96,755                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,609                150,829                110,658                112,215                
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            292                       -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 1,270,934             1,326,237             742,506                803,060                
กําไรจากการดําเนินงาน 108,833                94,658                  42,662                  33,489                  
ตน้ทุนทางการเงิน (15,282)                 (17,374)                 (11,173)                 (12,332)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 93,551                  77,284                  31,489                  21,157                  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (9,643)                   (12,549)                 2,098                    (3,283)                   
กําไรสําหรับงวด 83,908                  64,735                  33,587                  17,874                  

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 83,660                  64,502                  33,587                  17,874                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 248                       233                       

83,908                  64,735                  
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.26                      0.20                      0.10                      0.06                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 83,908                  64,735                  33,587                  17,874                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 395                       178                       -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 395                       178                       -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 84,303                  64,913                  33,587                  17,874                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 84,055                  64,680                  33,587                  17,874                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 248                       233                       

84,303                  64,913                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 93,551                  77,284                  31,489                  21,157                  
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 55,512                  53,867                  26,428                  26,736                  
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 2,766                    2,757                    -                            -                            
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,619                    1,626                    1,412                    1,410                    
   ค่าเช่าจ่ายรอตดับญัชี (โอนกลบั) -                            1,013                    -                            (1,125)                   
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (792)                      (383)                      (669)                      (312)                      
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 867                       1,330                    1,392                    1,361                    
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (5,000)                   -                            (5,000)                   -                            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 11,127                  -                            11,127                  -                            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,138)                   8                           -                            -                            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (395)                      21                         (203)                      17                         
   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 57                         3,814                    37                         3,814                    
   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสญัญาเช่า (36)                        (308)                      (36)                        (308)                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ (3,698)                   (2,160)                   -                            -                            
   โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                            -                            (4,496)                   -                            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,945                    5,114                    3,222                    3,416                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (311)                      501                       (311)                      379                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (14,935)                 292                       -                            -                            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1,002)                   229                       (1,002)                   229                       
   รายไดด้อกเบ้ีย (92)                        (101)                      (2,399)                   (1,630)                   
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            (15,575)                 -                            
   ตน้ทุนทางการเงิน 15,282                  17,374                  11,173                  12,332                  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสิ้นดําเนินงาน 158,327                162,278                56,589                  67,476                  
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (23,218)                 32,540                  (9,448)                   37,648                  
   สินคา้คงเหลือ (22,869)                 23,901                  (15,464)                 44,626                  
   สินทรัพยชี์วภาพ (14,468)                 (700)                      -                            -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,007                    5,156                    (455)                      323                       
   เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,000                    -                            5,000                    -                            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,536                    28                         1,231                    596                       
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,087)                 2,459                    (28,470)                 (8,693)                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,927)                   (3,779)                   (2,809)                   (2,179)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,120                    (1,930)                   2,202                    322                       
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวใหพ้นกังาน (169)                      -                            (169)                      -                            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 73,252                  219,953                8,207                    140,119                
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,294)                 (6,851)                   (243)                      (6,850)                   
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 60,958                  213,102                7,964                    133,269                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                            (1)                          -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            -                            426                       
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            -                            3,801                    
จ่ายคืนเงินลงทุนใหผู้ถื้อหุน้ -                            (106)                      -                            -                            
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2,330)                   -                            (2,330)                   -                            
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (99,455)                 (65,055)                 (53,375)                 (40,521)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือดาวน์สาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (89)                        -                            (89)                        -                            
ซ้ือสุกรพนัธุ์และตน้ทุนระหว่างเล้ียง -                            (2,162)                   -                            -                            
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,200)                   (389)                      (1,200)                   -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,910                    22                         -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 737                       99                         1,483                    23                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธุ์ 5,054                    3,616                    -                            -                            
เงินสดรับดอกเบ้ีย 92                         101                       1,539                    1,159                    
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                            -                            15,575                  -                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (94,281)                 (63,875)                 (38,397)                 (35,112)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 143,993                (37,159)                 148,993                (26,753)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 15,836                  -                            -                            -                            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (67,535)                 (50,442)                 (21,727)                 (20,979)                 
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,154)                   (11,028)                 (5,393)                   (10,209)                 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (15,226)                 (17,273)                 (11,077)                 (12,278)                 
จ่ายเงินปันผล (64,785)                 (64,680)                 (64,680)                 (64,680)                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,129                    (180,582)               46,116                  (134,899)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (27,194)                 (31,355)                 15,683                  (36,742)                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 395                       178                       -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 160,841 152,251 59,526 108,747
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 134,042                121,074                75,209                  72,005                  

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

      เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 14,273                  4,699                    3,387                    2,521
      หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,020)                   110,349                (2,020)                   94,141                  
     โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10,714                                                - 10,714                  -                            
     โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,095                                                  - 1,095                    -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ที่เป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สดัส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากหุ้นทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ จากการตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                            -                            -                            -                            64,502                   -                            -                                  -                                   -                            -                            64,502                   233                       64,735                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            178                       -                                  -                                   -                            178                       178                       -                            178                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            64,502                   178                       -                                  -                                   -                            178                       64,680                   233                       64,913                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            -                            (64,680)                 -                            -                                  -                                   -                            -                            (64,680)                 -                            (64,680)                 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                                   -                            -                            -                            (106)                      (106)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   478,836                 (34)                        119,352                       41,755                         502                       161,575                 1,083,984              1,706                     1,085,690              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                            -                            -                            -                            83,660                   -                            -                                  -                                   -                            -                            83,660                   248                       83,908                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            395                       -                                  -                                   -                            395                       395                       -                            395                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            83,660                   395                       -                                  -                                   -                            395                       84,055                   248                       84,303                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            -                            (64,680)                 -                            -                                  -                                   -                            -                            (64,680)                 (105)                      (64,785)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   543,245                 649                       132,044                       43,471                         502                       176,666                 1,163,484              1,692                     1,165,176              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 323,400             50,281               32,340                   273,693             119,352              799,066             
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            17,874               -                          17,874               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            17,874               -                          17,874               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                            (64,680)              -                          (64,680)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 323,400             50,281               32,340                   226,887             119,352              752,260             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 323,400             50,281               32,340                   463,414             132,044              1,001,479          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            33,587               -                          33,587               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            33,587               -                          33,587               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                            (64,680)              -                          (64,680)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 323,400             50,281               32,340                   432,321             132,044              970,386             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหารทะเล ร้านอาหาร  

และฟาร์มสุกร 

ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดีพนมยงค)์ 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

        ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยน้ี 

1.3     เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลไดร้วมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มี

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

   ของการถือหุน้ 

  จดัตั้งข้ึน 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ส. ปศุสตัว ์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 

(เดิมช่ือ “บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนด ์          

เบฟเวอเรจ จาํกดั”)  

จาํหน่าย ใหเ้ช่า และเช่าซ้ือ

อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 100 100 

บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการฝึกอบรมและสมัมนา ไทย 100 100 

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

    ประเภทอาหาร    

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพือ่ใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี

สําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์

ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

     ขายสินคา้ - - 2,903 3,592 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     รายไดค้่าบริการ - - 224 1,529 ตามท่ีระบุในสัญญา 

     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 89 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     ดอกเบ้ียรับ - - 1,203 739 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืร้อยละ 2.66 - 

3.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 

3.25 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 22,288 19,886 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     ซ้ือยานพาหนะ - - 687 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 127 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

     ขายสินคา้ - - 6,492 8,739 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     รายไดค้่าบริการ - - 408 3,200 ตามท่ีระบุในสัญญา 

     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 89 3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     เงินปันผลรับ - - 15,575 - ตามท่ีประกาศ 

     ดอกเบ้ียรับ - - 2,394 1,618 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืร้อยละ 2.66 - 

3.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 

3.25 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 45,528 39,265 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     ซ้ือยานพาหนะ - - 687 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 89 282 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     

 บริษทัยอ่ย - - 1,534 2,141 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 13)     

 บริษทัยอ่ย - - 6,730 1,061 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และ           

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง   

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน  

2564 

หกั: เงินใหกู้ย้มื

ระยะส้ัน 

 เงินใหกู้ย้มื         

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 
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 เงินให้กู ้ยืมข้างต้นคิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.66 - 3.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.66 - 3.25 ต่อปี)            

และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีกาํหนดวนัชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจาํนวนภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2567 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,694 10,288 5,886 5,613 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,081 1,060 693 670 

รวม 12,775 11,348 6,579 6,283 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,266 21,183 13,294 11,440 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,162 2,121 1,386 1,340 

รวม 26,428 23,304 14,680 12,780 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21.2 (2)  
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุ

หน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี         

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 644 997 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 644 997 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 431,996 400,559 327,961 308,191 

 คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 4,720 12,993 3,337 12,169 

 3 - 6 เดือน 325 687 323 640 

 6 - 12 เดือน 277 469 83 432 

 มากกวา่ 12 เดือน 354 590 20 227 

รวม 437,672 415,298 331,724 321,659 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (683) (1,304) (165) (834) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 436,989 413,994 331,559 320,825 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 436,989 413,994 332,203 321,822 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 890 1,144 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,770 4,022 4,505 3,751 

อ่ืน ๆ 407 - 407 - 

รวม 5,177 4,022 5,802 4,895 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (432) (603) (432) (432) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,745 3,419 5,370 4,463 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 441,734 417,413 337,573 326,285 
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5. ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

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

บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 2,644 2,417 

หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้โอนกลบัระหวา่งงวด (1,777) (1,025) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 4,254 3,741 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

   ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกชาํระแลว้ 

สัดส่วน      

เงินลงทุน 

30 มิถุนายน      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน      

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. เทรนน่ิง 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.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 637,186 371,242 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 2,330 2,330 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,772) - 

โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (10,714) (10,714) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,762) (1,762) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 625,268 361,096 
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 กลุ่มบริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน         

427 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 437 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

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

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 984,567 461,831 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 113,728 56,762 
รับโอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10,714 10,714 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,095 1,095 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (342) (1,280) 

ตดับญัชีระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (20) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (45,620) (17,897) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (11,127) (11,127) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,052,995 500,098 

 กลุ่มบริษัทได้จํานองท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี  ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2564              

จาํนวน 349 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 606 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนั

การเงิน (เฉพาะของบริษทัฯ: 256 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 249 ลา้นบาท)  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเน่ืองจากการตัดจําหน่ายจํานวน 5 ล้านบาท         

สาํหรับอาคารและส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ (เฉพาะของบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท) 

9.      สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 116,014 96,843 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 2,109 2,109 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (787) (787) 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,095) (1,095) 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งงวด (8,130) (6,769) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 108,111 90,301 
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 77,261 

เพิ่มข้ึนจากการเล้ียง 133,786 

ลดลงจากการขาย (120,674) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,766) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 14,935 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 102,542 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  

สุกรขนุ 92,162 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 92,162 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  

สุกรพนัธ์ุ 10,380 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 10,380 

รวม 102,542 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,200 1,200 

ตดับญัชีระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (37) (37) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,619) (1,412) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 10,408 7,320 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 1,007 - 1,007 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.08 565,000 420,000 510,000 360,000 

รวม  565,000 421,007 510,000 361,007 

วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร

ของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ           

บริษทัยอ่ยและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,993 1,061 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174,885 161,237 108,289 95,962 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,737 - 

ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 40,007 66,708 26,932 55,791 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 75,266 82,668 53,004 60,086 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 14,273 14,745 3,387 11,322 

อ่ืนๆ 1,574 851 1,341 448 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 306,005 326,209 199,683 224,670 
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14.     หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

          รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564           

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 2,020 2,020 

ตดับญัชีระหวา่งงวด (823) (823) 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (6,154) (5,393) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 106,832 89,532 

   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 106,832 89,532 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,981) (8,335) 

สุทธิ 96,851 81,197 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 438,956 490,655 273,590 295,317 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (108,322) (112,983) (54,950) (64,121) 

สุทธิ 330,634 377,672 218,640 231,196 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

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

บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 15,836 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (67,535) (21,727) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 438,956 273,590 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนของบริษทัฯ 

เ งินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น          

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุน้

ของบริษทัใหญ่ตามท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน          

64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 64 ลา้นบาท) 

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2564 และ 2563                     

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,145 4,862 4,106 712 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (4,803) 939 (5,273) (392) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน               

งบกาํไรขาดทุน 4,342 5,801 (1,167) 320 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,415 13,393 4,106 4,227 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (3,772) (844) (6,204) (944) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน               

งบกาํไรขาดทุน  9,643 12,549 (2,098) 3,283 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 49,240 31,096 18,756 6,138 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.15 0.10 0.06 0.02 

 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 83,660 64,502 33,587 17,874 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.26 0.20 0.10 0.06 
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18.   กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

         บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 และ

อตัราร้อยละ 2 - 15 ตามลาํดบั ของเงินเดือนพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ          

บนัทึกเงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น             

4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 

2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  

3. ส่วนงานร้านอาหาร  

4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                               

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

ส่วนงานอาหาร            

แปรรูปจากเน้ือสุกร 

ส่วนงาน                       

อาหารทะเลแปรรูป ส่วนงานร้านอาหาร ส่วนงานฟาร์มสุกร รวมส่วนงาน 

การตัดรายการ               

ระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  370,495 369,790 248,159 235,681 12,946 20,406 60,193 64,525 691,793 690,402 - - 691,793 690,402 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,903 3,592 22,288 19,886 - - - - 25,191 23,478 (25,191) (23,478) - - 

รวมรายได ้ 373,398 373,382 270,447 255,567 12,946 20,406 60,193 64,525 716,984 713,880 (25,191) (23,478) 691,793 690,402 

กาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน               

   ตามส่วนงาน 103,068 106,568 69,456 59,904 6,247 10,690 4,851 5,104 183,622 182,266 - - 183,622 182,266 

รายไดอ่ื้น             2,607 70 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม             

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           6,402 5,427 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย             (51,670) (63,931) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (79,639) (78,683) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (7,600) (8,145) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (4,342) (5,801) 

กาํไรสาํหรับงวด             49,380 31,203 
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      (หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                               

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

ส่วนงานอาหาร            

แปรรูปจากเน้ือสุกร 

ส่วนงาน                       

อาหารทะเลแปรรูป ส่วนงานร้านอาหาร ส่วนงานฟาร์มสุกร รวมส่วนงาน 

การตัดรายการ               

ระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  695,533 749,212 490,249 481,041 30,830 51,863 130,416 127,228 1,347,028 1,409,344 - - 1,347,028 1,409,344 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,492 8,739 45,528 39,265 - - - - 52,020 48,004 (52,020) (48,004) - - 

รวมรายได ้ 702,025 757,951 535,777 520,306 30,830 51,863 130,416 127,228 1,399,048 1,457,348 (52,020) (48,004) 1,347,028 1,409,344 

กาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน               

   ตามส่วนงาน 183,703 209,348 133,130 125,232 16,543 27,904 16,019 14,647 349,395 377,131 - - 349,395 377,131 

รายไดอ่ื้น             6,637 3,569 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม             

   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           14,935 (292) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย             (104,525) (134,921) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (157,609) (150,829) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (15,282) (17,374) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (9,643) (12,549) 

กาํไรสาํหรับงวด             83,908 64,735 
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20. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 64,680 0.20 

เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

วนัท่ี 1 เมษายน 2563 64,680 2.00 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร และการซ้ือ

สินทรัพยจ์าํนวนเงิน 49 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 73 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 24 ล้านบาท          

31 ธนัวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) 

21.2 การคํา้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิต

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

(2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน          

323 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 323 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ

บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจํานวน 8 ล้านบาท เพื่อคํ้ าประกันสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2563:                     

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

22. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  

และสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ท่ีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 

สินทรัพยชี์วภาพ - 25 77 102 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 973 329 1,302 - 170 329 499 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ท่ีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 

สินทรัพยชี์วภาพ  - 16 61 77 - - - - 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 976 329 1,305 - 170 329 499 

23.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทั ส. เคหะการ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

จาํนวน 80 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 10 ลา้นบาท เป็น 90 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 0.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

ภายหลังจากได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ น        

ใหแ้ก่บริษทัฯ ทั้งจาํนวน 80 ลา้นบาท 

23.2  เ ม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี  3/2564 ของบริษัท มหาชัยฟู้ ดส์ จํากัด                         

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ให้เสนอขออนุมัติ ต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2564 เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน                   

17.5 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 245.0 ลา้นบาท เป็น 262.5 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 3.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วน ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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2)  ใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของบริษทั

ปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าว

ภายในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 

24. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
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