
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูล                   
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ 
“ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2564 



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,149                 160,841                 45,334                   59,526                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 440,438                 417,413                 339,799                 326,285                 

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            20,000                   80,000                   

สินคา้คงเหลือ 5 249,611                 217,334                 148,982                 120,872                 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีหมุนเวียน 10 75,696                   67,821                   -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 18,032                   21,837                   13,048                   10,729                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 889,926                 885,246                 567,163                 597,412                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1,510                     1,505                     -                            -                            

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            83,000                   83,000                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            536,612                 456,616                 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 622,963                 637,186                 358,791                 371,242                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,069,689              984,567                 503,142                 461,831                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 104,734                 116,014                 87,899                   96,843                   

สินทรัพยชี์วภาพส่วนทีไม่หมุนเวียน 10 9,838                     9,440                     -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 9,782                     10,864                   6,591                     7,569                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 328                        328                        -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,424                     9,370                     7,254                     6,895                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,828,268              1,769,274              1,583,289              1,483,996              

รวมสินทรัพย์ 2,718,194              2,654,520              2,150,452              2,081,408              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 12 555,000                 421,007                 480,000                 361,007                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 13 288,194                 326,209                 191,105                 224,670                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 10,079                   11,258                   8,539                     9,219                     

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 108,352                 112,983                 56,119                   64,121                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,602                     12,068                   3,033                     18                          

หนีสินหมุนเวียนอืน 24,436                   25,260                   16,981                   18,711                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 993,663                 908,785                 755,777                 677,746                 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 94,440                   100,531                 79,405                   84,509                   

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 333,534                 377,672                 234,049                 231,196                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,722                   29,311                   13,962                   20,640                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 98,074                   90,826                   64,822                   64,654                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,492                     1,737                     2,102                     1,184                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 550,262                 600,077                 394,340                 402,183                 

รวมหนีสิน 1,543,925              1,508,862              1,150,117              1,079,929              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 323,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 323,400                 323,400                 323,400                 323,400                 

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

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 37,552                   37,552                   -                            -                            

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 552,058                 524,265                 462,270                 463,414                 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 176,973                 176,271                 132,044                 132,044                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,172,604              1,144,109              1,000,335              1,001,479              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,665                     1,549                     -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,174,269              1,145,658              1,000,335              1,001,479              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,718,194              2,654,520              2,150,452              2,081,408              

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 691,098                666,044                400,779                364,600                

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 3,492                    3,616                    3,492                    3,616                    

รายไดเ้งินปันผล 3 -                            -                            17,035                  -                            

รายไดอื้น 4,747                    7,577                    3,974                    6,600                    

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            7,499                    -                            -                            

รวมรายได้ 699,337                684,736                425,280                374,816                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 508,235                485,866                283,269                259,914                

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 5,115                    4,938                    5,115                    4,938                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 66,743                  67,604                  44,029                  47,127                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 80,982                  72,657                  54,166                  50,627                  

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10 18,047                  -                            -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 679,122                631,065                386,579                362,606                

กําไรจากการดําเนินงาน 20,215                  53,671                  38,701                  12,210                  

ตน้ทุนทางการเงิน (7,630)                   (7,636)                   (5,861)                   (5,398)                   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,585                  46,035                  32,840                  6,812                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (3,687)                   (6,532)                   (2,891)                   (1,119)                   

กําไรสําหรับงวด 8,898                    39,503                  29,949                  5,693                    

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 8,813                    39,408                  29,949                  5,693                    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 85                         95                         

8,898                    39,503                  

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03                      0.12                      0.09                      0.02                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 8,898                    39,503                  29,949                  5,693                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 307                       325                       -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 307                       325                       -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 9,205                    39,828                  29,949                  5,693                    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 9,120                    39,733                  29,949                  5,693                    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 85                         95                         

9,205                    39,828                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,038,126             2,075,388             1,155,852             1,187,982             

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 9,613                    7,821                    9,613                    7,821                    

รายไดเ้งินปันผล 3 -                            -                            32,610                  -                            

รายไดอื้น 16,430                  14,923                  12,373                  15,562                  

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ -                            7,207                    -                            -                            

รวมรายได้ 2,064,169             2,105,339             1,210,448             1,211,365             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,505,868             1,518,079             838,624                846,022                

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 16,282                  12,920                  16,282                  12,920                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 171,268                202,525                109,355                143,882                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 238,591                223,486                164,824                162,842                

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 10 3,112                    -                            -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 1,935,121             1,957,010             1,129,085             1,165,666             

กําไรจากการดําเนินงาน 129,048                148,329                81,363                  45,699                  

ตน้ทุนทางการเงิน (22,912)                 (25,010)                 (17,034)                 (17,730)                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 106,136                123,319                64,329                  27,969                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (13,330)                 (19,081)                 (793)                      (4,402)                   

กําไรสําหรับงวด 92,806                  104,238                63,536                  23,567                  

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 92,473                  103,910                63,536                  23,567                  

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 333                       328                       

92,806                  104,238                

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.29                      0.32                      0.20                      0.07                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 92,806                  104,238                63,536                  23,567                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 702                       503                       -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 702                       503                       -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 93,508                  104,741                63,536                  23,567                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 93,175                  104,413                63,536                  23,567                  

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 333                       328                       

93,508                  104,741                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 106,136                123,319                64,329                  27,969                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 83,787                  80,997                  39,344                  39,854                  

   ค่าเสือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 4,041                    4,183                    -                            -                            

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,452                    2,396                    2,140                    2,071                    

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

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (757)                      (238)                      (643)                      (156)                      

   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 2,551                    1,056                    3,024                    1,083                    

   โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูย้มืแก่บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั (5,000)                   -                            (5,000)                   -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 11,114                  -                            11,114                  -                            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (1,138)                   9                           -                            -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (382)                      (110)                      (204)                      (117)                      

   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 58                         6,122                    38                         5,368                    

   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสัญญาเช่า (86)                        (487)                      (70)                        (308)                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ (4,977)                   (4,548)                   -                            -                            

   โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                            -                            (4,496)                   -                            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,417                    7,671                    4,833                    5,125                    

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (418)                      (173)                      (418)                      (491)                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 3,112                    (7,207)                   -                            -                            

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

      แลกเปลียนอตัราดอกเบีย (1,423)                   (287)                      (1,423)                   (287)                      

   รายไดด้อกเบีย (133)                      (145)                      (3,185)                   (2,343)                   

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            (32,610)                 -                            

   ตน้ทุนทางการเงิน 22,912                  25,010                  17,034                  17,730                  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดําเนินงาน 229,266                238,581                93,807                  94,373                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (21,850)                 75,179                  (11,912)                 74,279                  

   สินคา้คงเหลือ (34,828)                 32,273                  (31,134)                 62,078                  

   สินทรัพยชี์วภาพ (18,456)                 (4,841)                   -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 5,228                    1,432                    (896)                      (1,418)                   

   เงินให้กูย้มืแก่บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนั 5,000                    -                            5,000                    -                            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (54)                        288                       (359)                      727                       

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (46,336)                 (24,279)                 (36,444)                 (32,051)                 

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (824)                      (5,929)                   (1,730)                   (3,660)                   

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 755                       (1,938)                   918                       267                       

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนกังาน (169)                      -                            (169)                      -                            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 117,732                310,766                17,081                  194,595                

   จ่ายภาษีเงินได้ (25,385)                 (26,389)                 (4,456)                   (11,149)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 92,347                  284,377                12,625                  183,446                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (5)                          (2)                          -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            -                            426                       

เงินสดจ่ายเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (79,996)                 -                            

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            60,000                  3,894                    

จ่ายคืนเงินลงทุนให้ผูถื้อหุ้น -                            (106)                      -                            -                            

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (4,566)                   -                            (4,566)                   -                            

ซืออาคารและอุปกรณ์ (142,364)               (95,500)                 (62,336)                 (59,054)                 

ซือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,200)                   (389)                      (1,200)                   -                            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้สาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (89)                        -                            (89)                        -                            

ซือสุกรพนัธุ์และตน้ทุนระหวา่งเลียง -                            (2,507)                   -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 2,910                    22                         -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 755                       253                       1,498                    201                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ 8,007                    6,749                    -                            -                            

เงินสดรับจากดอกเบยี 133                       145                       2,644                    1,872                    

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                            -                            32,610                  -                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (136,419)               (91,335)                 (51,435)                 (52,661)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 133,993                (56,115)                 118,993                (59,500)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 46,078                  1,000                    30,242                  -                            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (94,847)                 (74,194)                 (35,391)                 (29,084)                 

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (8,798)                   (14,439)                 (7,610)                   (12,777)                 

เงินสดจ่ายดอกเบีย (22,851)                 (24,977)                 (16,936)                 (17,779)                 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพมิทุน 3                           -                            -                            -                            

จ่ายเงินปันผล (64,900)                 (64,680)                 (64,680)                 (64,680)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (11,322)                 (233,405)               24,618                  (183,820)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (55,394)                 (40,363)                 (14,192)                 (53,035)                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 702                       503                       -                            -                            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 106,149                112,391                45,334                  55,712                  

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

      เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 8,260                    5,967                    2,781                    3,416                    

      หนีสินตามสัญญาเช่า (3,311)                   109,349                (3,311)                   92,895                  

     โอนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปทดิีน อาคาร และอุปกรณ์ 14,440                  -                            14,440                  -                            

     โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปทดิีน อาคาร และอุปกรณ์ 1,095                    -                            1,095                    -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี

แปลงค่างบการเงิน ส่วนเกินทุน จากการเปลียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้นทอีอก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรสะสม ทีเป็นเงินตรา ส่วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย์ สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วน

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

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             103,910                 -                             -                                   -                                   -                             -                             103,910                 328                        104,238                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             503                        -                                   -                                   -                             503                        503                        -                             503                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             103,910                 503                        -                                   -                                   -                             503                        104,413                 328                        104,741                 

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

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลง -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -                                   -                             -                             -                             (106)                       (106)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   518,244                 291                        119,352                        41,755                          502                        161,900                 1,123,717              1,801                     1,125,518              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                             -                             -                             -                             92,473                   -                             -                                   -                                   -                             -                             92,473                   333                        92,806                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             702                        -                                   -                                   -                             702                        702                        -                             702                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             92,473                   702                        -                                   -                                   -                             702                        93,175                   333                        93,508                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                             -                             -                             -                             (64,680)                  -                             -                                   -                                   -                             -                             (64,680)                  (220)                       (64,900)                  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -                                   -                             -                             -                             3                            3                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 323,400                 50,281                   37,552                   32,340                   552,058                 956                        132,044                        43,471                          502                        176,973                 1,172,604              1,665                     1,174,269              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                             23,567                -                           23,567                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                             23,567                -                           23,567                

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 323,400              50,281                32,340                    232,580              119,352               757,953              

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

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                             63,536                -                           63,536                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                             63,536                -                           63,536                

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 323,400              50,281                32,340                    462,270              132,044               1,000,335           

-                      -                      -                         -                      -                       -                      

-                      -                      -                         -                      -                       -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเล ร้านอาหาร  
และฟาร์มสุกร 

ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดีพนมยงค)์ 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1.2     เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

          ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

        ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลไดร้วมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 
   ของการถือหุ้น 
  จดัตั้งขึ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและ  ไทย 100 100 
    จ าหน่ายสุกร    
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    อาหารทะเลแปรรูป    
บริษทั ส. เคหะการ จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนด ์          
เบฟเวอเรจ จ ากดั”)  

จ าหน่าย ใหเ้ช่า และเช่าซ้ือ
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 100 100 

บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา ไทย 100 100 
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
    ประเภทอาหาร    

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ     
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจ    
ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 2,778 4,125 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     รายไดค้่าบริการ - - 286 1,532 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 1 2 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     เงินปันผลรับ - - 17,035 - ตามท่ีประกาศ 
     ดอกเบ้ียรับ - - 786 714 อตัราถวัเฉลี่ยของดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืมร้อยละ 2.66 - 
3.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
3.25 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 20,521 17,697 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 128 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 9,270 12,864 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     รายไดค้่าบริการ - - 694 4,732 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     รายไดค้่าขายอุปกรณ์และพสัดุ - - 90 5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     เงินปันผลรับ - - 32,610 - ตามท่ีประกาศ 
     ดอกเบ้ียรับ - - 3,180 2,332 อตัราถวัเฉลี่ยของดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืมร้อยละ 2.66 - 
3.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
3.25 - 4.50 ต่อปี) 

     ซ้ือสินคา้ - - 66,049 56,962 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     ซ้ือยานพาหนะ - - 687 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 89 410 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 4)     
 บริษทัยอ่ย - - 979 2,141 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 13)     
 บริษทัยอ่ย - - 77 1,061 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และ           
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

เพิ่มข้ึน 
ระหว่างงวด 

ลดลง           
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
2564 

หัก: เงินให้กูยื้ม
ระยะสั้น 

 เงินให้กูยื้ม         
ระยะยาว 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั  83,000 20,000 - 103,000 (20,000) 83,000 

บริษทั ส. เคหะการ จ ากดั 80,000 - (80,000) - - - 

รวม 163,000 20,000 (80,000) 103,000 (20,000) 83,000 
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 เงินให้กู ้ยืมข้างต้นคิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.66 - 3.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.66 - 3.25 ต่อปี)                
และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจ านวนภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2567 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,954 10,007 8,707 5,615 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,081 1,061 692 670 
รวม 8,035 11,068 9,399 6,285 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,220 31,190 22,001 17,055 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,243 3,182 2,078 2,010 
รวม 34,463 34,372 24,079 19,065 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21.2 (2)  
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุ
หน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 626 997 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 626 997 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 425,493 400,559 327,140 308,191 
 คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 11,528 12,993 8,437 12,169 
 3 - 6 เดือน 116 687 91 640 
 6 - 12 เดือน 178 469 11 432 
 มากกวา่ 12 เดือน 335 590 47 227 
รวม 437,650 415,298 335,726 321,659 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (718) (1,304) (191) (834) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 436,932 413,994 335,535 320,825 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 436,932 413,994 336,161 321,822 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 353 1,144 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,853 4,022 3,632 3,751 
อ่ืน ๆ 85 - 85 - 
รวม 3,938 4,022 4,070 4,895 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (432) (603) (432) (432) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,506 3,419 3,638 4,463 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 440,438 417,413 339,799 326,285 
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5. ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  3,387 2,349 
บวก: ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 4,330 4,049 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้โอนกลบัระหวา่งงวด (1,779) (1,025) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 5,938 5,373 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

   ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนเรียกช าระแลว้ 

สัดส่วน      

เงินลงทุน 

30 กนัยายน      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน      

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ)       

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

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

บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั  245 ลา้นบาท 99 286,919 286,919 - - 286,919 286,919 

บริษทั ส. เคหะการ จ ากดั  90 ลา้นบาท 100 89,996 10,000 (5,000) (5,000) 84,996 5,000 

บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  0.5 ลา้นบาท 100 500 500 - - 500 500 

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

   541,612 461,616 (5,000) (5,000) 536,612 456,616 

 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทั ส. เคหะการ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จ านวน 80 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท เป็น 90 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนจ านวน 0.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ และช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น ให้แก่
บริษทัฯทั้งจ านวน 80 ลา้นบาท 
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7.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 637,186 371,242 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 4,566 4,566 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,772) - 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (14,440) (14,440) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,577) (2,577) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 622,963 358,791 

 กลุ่มบริษทัได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน         
425 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 437 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 359 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 371 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  

8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 984,567 461,831 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 150,416 65,117 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14,440 14,440 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,095 1,095 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (373) (1,294) 
ตดับญัชีระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (20) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (69,322) (26,933) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11,114) (11,114) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2564 1,069,689 503,142 

 กลุ่มบริษัทได้จดจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564              
จ านวน 473 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 606 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 383 ลา้นบาท 31 ธันวาคม 
2563: 249 ลา้นบาท) เพื่อน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  
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 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเน่ืองจากการตัดจ าหน่ายจ านวน 8 ล้านบาท         
ส าหรับอาคารและส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท) 

9.      สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564   
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 116,014 96,843 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 3,400 3,400 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (1,697) (1,415) 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,095) (1,095) 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งงวด (11,888) (9,834) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 104,734 87,899 

10. สินทรัพย์ชีวภำพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 77,261 
เพิ่มขึ้นจากการเล้ียง 204,821 
ลดลงจากการขาย (189,395) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,041) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (3,112) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2564 85,534 

ส่วนท่ีหมุนเวียน  
สุกรขนุ 75,696 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 75,696 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  
สุกรพนัธุ์ 9,838 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 9,838 
รวม 85,534 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 10,864 7,569 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,408 1,200 
ตดับญัชีระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (38) (38) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,452) (2,140) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2564 9,782 6,591 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 1,007 - 1,007 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1.70 - 1.90  555,000 420,000 480,000 360,000 

รวม  555,000 421,007 480,000 361,007 

วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร
ของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ           
บริษทัยอ่ยและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 77 1,061 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 161,007 161,237 106,735 95,962 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 37,776 66,708 26,189 55,791 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 80,191 82,668 54,896 60,086 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,260 14,745 2,781 11,322 
อื่น ๆ 960 851 427 448 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 288,194 326,209 191,105 224,670 

14.     หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

          รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564           
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 111,789 93,728 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 3,311 3,311 
ตดับญัชีระหวา่งงวด (1,783) (1,485) 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (8,798) (7,610) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 104,519 87,944 

   
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 104,519 87,944 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,079) (8,539) 
สุทธิ 94,440 79,405 
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15. เงินกู้ยืมระยะยำว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินกูย้มืจากธนาคาร 441,886 490,655 290,168 295,317 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (108,352) (112,983) (56,119) (64,121) 

สุทธิ 333,534 377,672 234,049 231,196 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 490,655 295,317 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 46,078 30,242 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (94,847) (35,391) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2564 441,886 290,168 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนของบริษทัฯ 

เ งินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น          
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัใหญ่ตามท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน           
264 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 64 ลา้นบาท) 
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16. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้า เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563                     
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,504 4,976 3,365 1,054 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (3,817) 1,556 (474) 65 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน 3,687 6,532 2,891 1,119 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,919 18,369 7,471 5,281 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (7,589) 712 (6,678) (879) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน               
งบก ำไรขำดทุน  13,330 19,081 793 4,402 
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17. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 8,813 39,408 29,949 5,693 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03 0.12 0.09 0.02 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 92,473 103,910 63,536 23,567 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 323,400 323,400 323,400 323,400 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.29 0.32 0.20 0.07 

18.   กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

         กลุ่มบริษทัและพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 3 และอตัราร้อยละ 2 - 15 ตามล าดับ ของเงินเดือนพนักงาน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินที่บริษทัจ่าย

สมทบ 

ช่ือบริษทั ช่ือผูจ้ดัการกองทุนฯ  2564  2563 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 4 - 
บริษทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 1 - 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 0.2 - 
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19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น                   
4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 
2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  
3. ส่วนงานร้านอาหาร  
4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด                               

วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเนื้อสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  372,906 334,857 244,773 238,300 9,186 23,325 64,233 69,562 691,098 666,044 - - 691,098 666,044 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,779 4,125 20,521 17,697 - - - - 23,300 21,822 (23,300) (21,822) - - 

รวมรายได ้ 375,685 338,982 265,294 255,997 9,186 23,325 64,233 69,562 714,398 687,866 (23,300) (21,822) 691,098 666,044 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 111,863 93,846 66,656 60,921 4,820 12,032 (476) 13,379 182,863 180,178 - - 182,863 180,178 
ขาดทุนจากการให้เช่าและบริการ             (1,623) (1,322) 
รายไดอ่ื้น             4,747 7,577 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม             
   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           (18,047) 7,499 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (66,743) (67,604) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (80,982) (72,657) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (7,630) (7,636) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (3,687) (6,532) 

ก าไรส าหรับงวด             8,898 39,503 
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      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด                               

วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 2563 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเนื้อสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกัน รวม 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,058,564 1,084,069 744,897 719,341 40,017 75,188 194,648 196,790 2,038,126 2,075,388 - - 2,038,126 2,075,388 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 9,270 12,864 66,050 56,962 - - - - 75,320 69,826 (75,320) (69,826) - - 

รวมรายได ้ 1,067,834 1,096,933 810,947 776,303 40,017 75,188 194,648 196,790 2,113,446 2,145,214 (75,320) (69,826) 2,038,126 2,075,388 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 290,937 303,194 204,415 186,153 21,363 39,936 15,543 28,026 532,258 557,309 - - 532,258 557,309 
ขาดทุนจากการให้เช่าและบริการ             (6,669) (5,099) 
รายไดอ่ื้น             16,430 14,923 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม             
   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ           (3,112) 7,207 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (171,268) (202,525) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (238,591) (223,486) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (22,912) (25,010) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (13,330) (19,081) 

ก าไรส าหรับงวด             92,806 104,238 
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20. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                
วนัท่ี 27 เมษายน 2564 64,680 0.20 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 64,680 2.00 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร และการซ้ือ
สินทรัพย์จ านวนเงิน 53 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 73 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 25 ล้านบาท          
31 ธนัวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) 

21.2 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อค ้าประกันวงเงินบตัรเครดิต
ส าหรับเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯค ้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน          
323 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 323 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 8 ล้านบาท เพื่อค ้ าประกันสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2563:                     
8 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 6 ลา้นบาท) 

22. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  
และสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
ท่ีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 
สินทรัพยชี์วภาพ - 32 53 85 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 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 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
ท่ีดิน - 289 - 289 - 198 - 198 
สินทรัพยชี์วภาพ  - 16 61 77 - - - - 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 976 329 1,305 - 170 329 499 

23. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 
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