
 

 

 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ส. ขอนแก่น
ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำง            
กำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2565 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121,433                 103,375                 68,771                   48,488                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 428,012                 432,427                 324,479                 327,656                 
สินคา้คงเหลือ 288,122                 276,891                 171,948                 163,867                 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 7 78,395                   111,618                 -                             -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,025                   14,664                   15,380                   12,396                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 937,987                 938,975                 580,578                 552,407                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,510                     1,510                     -                             -                             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                             -                             73,000                   113,000                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             536,612                 536,612                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 4 632,007                 628,600                 367,835                 364,428                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 1,092,304              1,084,099              506,286                 504,811                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 109,514                 103,770                 91,522                   88,442                   
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 7 10,085                   9,602                     -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,642                     9,141                     5,026                     5,702                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 328                        328                        -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,968                     9,008                     6,300                     6,697                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,862,358              1,846,058              1,586,581              1,619,692              
รวมสินทรัพย์ 2,800,345              2,785,033              2,167,159              2,172,099              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 491,802                 515,000                 426,000                 450,000                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 312,969                 301,790                 196,601                 188,606                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,915                   9,345                     9,673                     7,853                     
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 125,337                 108,296                 69,983                   57,289                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,504                   11,582                   691                        679                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,255                   20,969                   13,303                   12,409                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 983,782                 966,982                 716,251                 716,836                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 99,953                   95,419                   83,654                   81,305                   
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 342,257                 371,100                 275,774                 283,986                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,289                   35,452                   19,312                   19,689                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 92,570                   90,206                   61,044                   59,510                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,956                     1,957                     1,891                     1,682                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 568,025                 594,134                 441,675                 446,172                 
รวมหน้ีสิน 1,551,807              1,561,116              1,157,926              1,163,008              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(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 626,655                 602,000                 471,168                 471,026                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 176,471                 176,596                 132,044                 132,044                 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,246,699              1,222,169              1,009,233              1,009,091              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,839                     1,748                     -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,538              1,223,917              1,009,233              1,009,091              
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,800,345              2,785,033              2,167,159              2,172,099              

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 748,178                655,235                388,297                357,528                
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,320                    2,730                    2,320                    2,730                    
รายไดเ้งินปันผล -                           -                           -                           15,575                  
รายไดอ่ื้น 5,888                    7,622                    2,512                    3,242                    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 7 -                           8,533                    -                           -                           
รวมรายได้ 756,386                674,120                393,129                379,075                
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 555,892                489,462                295,118                265,855                
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 5,222                    6,363                    5,222                    6,363                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 73,279                  52,855                  44,586                  34,172                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65,005                  77,970                  43,441                  54,424                  
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน
   ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 7 19,078                  -                           -                           -                           
รวมค่าใช้จ่าย 718,476                626,650                388,367                360,814                
กําไรจากการดําเนินงาน 37,910                  47,470                  4,762                    18,261                  
รายไดท้างการเงิน 9                           41                         838                       1,191                    
ตน้ทุนทางการเงิน (7,287)                  (7,682)                  (5,727)                  (5,552)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30,632                  39,829                  (127)                     13,900                  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (5,886)                  (5,301)                  269                       931                       
กําไรสําหรับงวด 24,746                  34,528                  142                       14,831                  

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 24,655                  34,420                  142                       14,831                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 91                         108                       

24,746                  34,528                  
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0762                  0.1064                  0.0004                  0.0459                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 24,746                  34,528                  142                       14,831                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (125)                     21                         -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (125)                     21                         -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,621                  34,549                  142                       14,831                  

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 24,530                  34,441                  142                       14,831                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 91                         108                       

24,621                  34,549                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            21                         -                                  -                                   -                            21                         21                         -                            21                         

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 323,400                50,281                  37,552                  32,340                  602,000                579                       132,044                       43,471                         502                       176,596                1,222,169             1,748                    1,223,917             

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            24,655                  -                            -                                  -                                   -                            -                            24,655                  91                         24,746                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (125)                      -                                  -                                   -                            (125)                      (125)                      -                            (125)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            24,655                  (125)                      -                                  -                                   -                            (125)                      24,530                  91                         24,621                  

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                                   -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 323,400                50,281                  37,552                  32,340                  626,655                454                       132,044                       43,471                         502                       176,471                1,246,699             1,839                    1,248,538             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 323,400             50,281               32,340                  463,414             132,044              1,001,479          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            14,831               -                         14,831               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            14,831               -                         14,831               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 323,400             50,281               32,340                  478,245             132,044              1,016,310          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 323,400             50,281               32,340                  471,026             132,044              1,009,091          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                            142                    -                         142                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                            142                    -                         142                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 323,400             50,281               32,340                  471,168             132,044              1,009,233          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 30,632                  39,829                  (127)                     13,900                  
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 31,069                  27,551                  14,150                  13,208                  
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 1,097                    1,380                    -                           -                           
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 824                       787                       711                       684                       
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) (353)                     (652)                     130                       (496)                     
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (932)                     (47)                       (1,275)                  61                         
   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                           (5,000)                  -                           (5,000)                  
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลบั) (233)                     4,978                    (233)                     4,978                    
   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (35)                       -                           (35)                       -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                           (1,138)                  -                           -                           
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 10                         (20)                       -                           (58)                       
   ตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์ 54                         -                           54                         -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ (2,117)                  (2,639)                  -                           -                           
   โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           -                           -                           240                       
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,364                    2,472                    1,534                    1,611                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 46                         (304)                     46                         (304)                     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน
      ในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 19,078                  (8,533)                  -                           -                           
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (325)                     (591)                     (325)                     (591)                     
   รายไดด้อกเบ้ีย (9)                         (41)                       (838)                     (1,191)                  
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           15,575                  
   ตน้ทุนทางการเงิน 7,287                    7,682                    5,727                    5,552                    
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดําเนินงาน 88,457                  65,714                  19,519                  48,169                  
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,722                    39,355                  3,566                    4,314                    
   สินคา้คงเหลือ (10,299)                (6,979)                  (6,806)                  (2,363)                  
   สินทรัพยชี์วภาพ 12,229                  (3,532)                  -                           -                           
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (7,036)                  (2,063)                  (2,659)                  (2,874)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,040                    172                       397                       (59)                       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (921)                     (70,471)                5,458                    (41,397)                
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (714)                     (3,526)                  894                       (2,793)                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1)                         81                         209                       (50)                       
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนกังาน -                           (168)                     -                           (168)                     
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 87,477                  18,583                  20,578                  2,779                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (127)                     (19)                       (96)                       (18)                       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 87,350                  18,564                  20,482                  2,761                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           40,000                  -                           
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                           (1,582)                  -                           (1,582)                  
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (26,749)                (23,025)                (13,211)                (12,753)                
ซ้ือสุกรพนัธ์ุและตน้ทุนระหวา่งเล้ียง (612)                     -                           -                           -                           
ซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (290)                     (1,200)                  -                           (1,200)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                           2,910                    -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13                         121                       -                           85                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุ 3,065                    3,210                    -                           -                           
เงินสดรับดอกเบ้ีย 9                           41                         273                       499                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24,564)                (19,525)                27,062                  (14,951)                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (23,198)                38,993                  (24,000)                48,993                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 36,586                  -                           18,179                  -                           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (48,388)                (19,721)                (13,697)                (11,081)                
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,121)                  (3,398)                  (1,932)                  (3,049)                  
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (7,482)                  (7,641)                  (5,811)                  (5,473)                  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (44,603)                8,233                    (27,261)                29,390                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 18,183                  7,272                    20,283                  17,200                  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (125)                     21                         -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 103,375 160,841 48,488 59,526
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 121,433                168,134                68,771                  76,726                  

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
      เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 12,295 18,904 2,621                    13,195
      หน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,225)                  (2,109)                  (6,101)                  (2,109)                  
      เงินปันผลคา้งรับ -                           -                           -                           15,575                  
      เงินปันผลคา้งจ่าย -                           105                       -                                                         -
     โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (4,287)                  10,714                  (4,287)                  10,714                  
     โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                           1,095                    -                           1,095                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

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

1.2     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

          งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

        งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3     เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)       
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
     ขายสินคา้ - - 3,180 3,589 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     รายไดค้่าบริการ - - 404 184 ตามท่ีระบุในสัญญา 
     เงินปันผลรับ - - - 15,575 ตามท่ีประกาศ 
     ดอกเบ้ียรับ - - 838 1,191 อตัราถวัเฉล่ียของดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ร้อยละ 3.25 ต่อปี  
     ซ้ือสินคา้ - - 18,318 23,240 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 86 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 3)     
 บริษทัยอ่ย - - 1,199 1,551 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
 บริษทัยอ่ย - - 3,361 744 
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เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 และ           
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2565 

หกั: เงินใหกู้ย้มื
ระยะส้ัน 

 เงินใหกู้ย้มื         
ระยะยาว 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั  113,000 - (40,000) 73,000 - 73,000 

รวม 113,000 - (40,000) 73,000 - 73,000 

 เงินให้กู ้ยืมขา้งตน้คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี และก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งจ านวน
ภายในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2569 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,345 12,572 13,210 7,408 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 450 1,081 234 693 
รวม 16,795 13,653 13,444 8,101 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10.2 (2)  
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายุ
หน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี         

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 831 1,061 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 831 1,061 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 415,993 420,916 313,780 316,874 
 คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 8,684 10,131 6,536 8,025 
 3 - 6 เดือน 97 533 69 27 
 6 - 12 เดือน 13 60 9 45 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,692 512 2,201 - 
รวม 427,479 432,152 322,595 324,971 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (2,940) (1,137) (2,401) (115) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 424,539 431,015 320,194 324,856 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 424,539 431,015 321,025 325,917 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 368 490 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,120 2,914 1,733 2,751 
อ่ืน ๆ 1,785 1,086 1,785 1,086 
รวม 3,905 4,000 3,886 4,327 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (432) (2,588) (432) (2,588) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,473 1,412 3,454 1,739 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 428,012 432,427 324,479 327,656 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5 

4.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 628,600 364,428 
รับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,287 4,287 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (880) (880) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 632,007 367,835 

 กลุ่มบริษทัได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน         
400 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะของบริษทัฯ: 334 ลา้นบาท) 

5. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 1,084,099 504,811 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 39,044 15,832 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (23) - 
ตดับญัชีระหวา่งวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดับญัชี (54) (54) 
โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (4,287) (4,287) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (26,708) (10,249) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 233 233 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 1,092,304 506,286 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน            
357 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะของบริษทัฯ: 258 ลา้นบาท)  
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6. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565   
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 103,770 88,442 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 9,225 6,101 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งงวด (3,481) (3,021) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีำคม 2565 109,514 91,522 

7.  สินทรัพย์ชีวภำพ 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยชี์วภาพส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 121,220 
เพิ่มข้ึนจากการเล้ียง 69,367 
ลดลงจากการขาย (81,932) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,097) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ (19,078) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 88,480 

8. เงินกู้ยืมระยะยำว 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 479,396 341,275 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 36,586 18,179 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (48,388) (13,697) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 467,594 345,757 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนของบริษทัฯ 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดิน เคร่ืองจกัรของบริษทัย่อย และค ้าประกนั
โดยบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น          
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทัใหญ่ตามท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน          
181 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 181 ลา้นบาท) 

9. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยแบ่งเป็น             
4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 
2. ส่วนงานอาหารทะเลแปรรูป  
3. ส่วนงานร้านอาหาร  
4. ส่วนงานฟาร์มสุกร  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด                               

วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 

ส่วนงำนอำหำร            

แปรรูปจำกเน้ือสุกร 

ส่วนงำน                       

อำหำรทะเลแปรรูป ส่วนงำนร้ำนอำหำร ส่วนงำนฟำร์มสุกร รวมส่วนงำน 

กำรตัดรำยกำร               

ระหว่ำงกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  356,945 325,038 265,667 242,090 14,452 17,884 111,114 70,223 748,178 655,235 - - 748,178 655,235 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,180 3,589 18,317 23,240 - - - - 21,497 26,829 (21,497) (26,829) - - 

รวมรายได ้ 360,125 328,627 283,984 265,330 14,452 17,884 111,114 70,223 769,675 682,064 (21,497) (26,829) 748,178 655,235 

ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน               
   ตามส่วนงาน 82,339 80,635 68,147 63,674 7,370 10,296 34,430 11,168 192,286 165,773 - - 192,286 165,773 
ขาดทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ             (2,902) (3,633) 
รายไดอ่ื้น             5,897 7,663 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม            
   หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ            (19,078) 8,533 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย             (73,279) (52,855) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (65,005) (77,970) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (7,287) (7,682) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (5,886) (5,301) 

ก าไรส าหรับงวด             24,746 34,528 
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10. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

10.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร และการซ้ือสินทรัพย์
จ านวนเงิน 14 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท) 

10.2 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากธนาคารไปวางเพื่อค ้ าประกนัวงเงินบตัรเครดิต
ส าหรับเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1 ลา้นบาท  

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน          
323 ลา้นบาท  

(3) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและในนามของ
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น 8 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัสาธารณูปโภค (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) 

11. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงิน           
ปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเป็นเงินสดในอตัรา 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงิน      
รวมทั้งส้ิน 48.51 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

12. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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