
  

 

 

บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ 
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ (รวมเรียกวำ่ 
“ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูล                  
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34               
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้                          
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                         
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้   
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็น
อยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้                   
ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 11 สิงหำคม 
2563 

 
 
 

สุมำลี รีวรำบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 13 สิงหำคม 2564 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 148,155              99,518                143,452              95,109                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 1,113,785           903,188              1,114,096           903,188              

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,301                  2,268                  2,301                  2,268                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         235,000              226,100              

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 547                     11                       547                     11                       

สินคา้คงเหลือ 4 10,411,632         8,559,714           10,411,632         8,559,714           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 209,658              184,608              206,035              183,437              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,886,078         9,749,307           12,113,063         9,969,827           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน 19,802                20,524                19,802                20,524                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         1,114,655           1,114,655           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 11,051,589         10,381,621         10,155,059         9,523,076           

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือสินทรัพย์ 33,000                -                         33,000                -                         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 654,959              523,904              1,029,074           905,551              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 8 88,582                89,811                88,582                89,811                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,847,932         11,015,860         12,440,172         11,653,617         

รวมสินทรัพย์ 23,734,010         20,765,167         24,553,235         21,623,444         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 7,681,333           6,852,309           7,681,333           6,852,309           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 9 3,580,739           2,845,060           3,570,810           2,844,756           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 830,420              800,810              830,420              800,810              

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 55,400                56,233                64,879                65,528                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 275,548              90,236                272,137              86,873                

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ -                         23,777                -                         23,777                

หนีสินหมุนเวียนอืน 20,464                6,412                  18,048                5,446                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 12,443,904         10,674,837         12,437,627         10,679,499         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 2,749,391           2,738,557           2,749,391           2,738,557           

หนีสินตามสัญญาเช่า 11 218,960              205,082              592,730              583,683              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,976                  4,030                  8,976                  4,030                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33,426                31,668                33,426                31,668                

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 17,829                -                         17,829                -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 26,594                21,238                26,594                21,238                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 3,055,176           3,000,575           3,428,946           3,379,176           

รวมหนีสิน 15,499,080         13,675,412         15,866,573         14,058,675         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 3,243,684,982 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 2,165,520,000 หุน้

            มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 3,243,685           2,165,520           3,243,685           2,165,520           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 2,345,974,522 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 2,165,517,966 หุน้

            มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 2,345,975           2,165,518           2,345,975           2,165,518           

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 3,646,986           3,646,986           3,646,986           3,646,986           

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 13 5,501                  -                         5,501                  -                         

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 10,078                -                         10,078                -                         

ส่วนตาํจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (598,386)            (598,386)            -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 88,550                88,550                88,550                88,550                

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,800                  2,800                  -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,741,292           1,797,340           2,603,398           1,682,728           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,866)                (13,053)              (13,826)              (19,013)              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,234,930           7,089,755           8,686,662           7,564,769           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,234,930           7,089,755           8,686,662           7,564,769           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,734,010         20,765,167         24,553,235         21,623,444         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6,313,701        4,559,479        6,313,701        4,559,479        

รายไดค่้าบริการ 52,139             44,472             52,139             44,472             

รายไดอื้น 31,572             24,983             31,912             25,264             

รวมรายได้ 6,397,412        4,628,934        6,397,752        4,629,215        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,921,029        3,926,688        4,920,417        3,926,222        

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 525,912           371,524           532,247           377,124           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 148,115           90,802             154,338           96,695             

ค่าใชจ้่ายอืน -                       41                     -                       41                     

รวมค่าใช้จ่าย 5,595,056        4,389,055        5,607,002        4,400,082        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 802,356           239,879           790,750           229,133           

รายไดท้างการเงิน 3,596                (760)                 4,879                711                   

ตน้ทุนทางการเงิน (65,767)            (57,307)            (69,612)            (60,520)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 740,185           181,812           726,017           169,324           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 14 (138,875)          (35,420)            (136,639)          (33,312)            

กาํไรสําหรับงวด 601,310           146,392           589,378           136,012           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 1,482                (9,870)              1,482                (9,870)              

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (297)                 1,974                (297)                 1,974                

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,185                (7,896)              1,185                (7,896)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,185                (7,896)              1,185                (7,896)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 602,495           138,496           590,563           128,116           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 601,310           146,392           589,378           136,012           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

601,310           146,392           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 602,495           138,496           590,563           128,116           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

602,495           138,496           

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25631           0.06240           0.25123           0.05798           

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25629           0.06240           0.25121           0.05798           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 12,376,293      9,093,669        12,376,293      9,093,669        

รายไดค่้าบริการ 99,493             79,527             99,493             79,527             

รายไดอื้น 53,659             63,163             54,337             63,739             

รวมรายได้ 12,529,445      9,236,359        12,530,123      9,236,935        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9,707,073        7,798,235        9,705,816        7,797,282        

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 984,770           727,500           997,073           738,265           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 295,155           189,855           307,394           201,871           

ค่าใชจ้่ายอืน 220                   145                   220                   1,595                

รวมค่าใช้จ่าย 10,987,218      8,715,735        11,010,503      8,739,013        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,542,227        520,624           1,519,620        497,922           

รายไดท้างการเงิน 10,851             4,516                13,448             7,518                

ตน้ทุนทางการเงิน (129,280)          (121,734)          (136,969)          (128,159)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,423,798        403,406           1,396,099        377,281           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 14 (279,335)          (79,713)            (274,918)          (75,453)            

กาํไรสําหรับงวด 1,144,463        323,693           1,121,181        301,828           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 6,484                (14,441)            6,484                (14,441)            

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,297)              2,888                (1,297)              2,888                

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,187                (11,553)            5,187                (11,553)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 5,187                (11,553)            5,187                (11,553)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,149,650        312,140           1,126,368        290,275           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,144,463        323,693           1,121,181        301,828           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

1,144,463        323,693           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,149,650        312,140           1,126,368        290,275           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

1,149,650        312,140           

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.48784           0.13798           0.47792           0.12866           

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.48780           0.13798           0.47788           0.12866           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,423,798        403,406           1,396,099        377,281           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 278,285           235,483           284,327           241,851           

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 11,189             10,693             11,189             10,693             

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       1,450                

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,219                (2,132)              2,219                (2,132)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,758                3,022                1,758                3,022                

   ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,078             -                       10,078             -                       

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (10,483)            (16,182)            (10,483)            (16,182)            

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 975                   (1,720)              975                   (1,720)              

   รายไดท้างการเงิน (10,851)            (4,516)              (13,448)            (7,518)              

   ตน้ทุนทางการเงิน 129,280           121,734           136,969           128,159           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,836,248        749,788           1,819,683        734,904           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (191,673)          (30,951)            (191,983)          (30,900)            

   สินคา้คงเหลือ (1,863,107)       (225,241)          (1,863,107)       (225,241)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (58,051)            14,810             (55,598)            11,355             

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 611,260           477,713           611,553           478,080           

   หนีสินหมุนเวียนอืน 14,052             1,044                12,600             992                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 348,729           987,163           333,148           969,190           

   รับดอกเบีย 143                   758                   2,740                3,752                

   จ่ายดอกเบีย (137,376)          (122,141)          (145,065)          (128,566)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (90,373)            (28,159)            (86,004)            (27,254)            

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 121,123           837,621           104,819           817,122           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง -                       242,344           -                       242,344           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพมิขึน) -                       - (8,900)              21,000             

เงินรับชาํระลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน 4,537                -                       4,537                -                       

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       4,800                

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (770,629)          (563,025)          (741,072)          (561,772)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,958)              (4,602)              (4,958)              (4,602)              

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (126,938)          (155,000)          (126,938)          (155,000)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 154                   2,288                154                   2,288                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (897,834)          (477,995)          (877,177)          (450,942)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 829,024           (522,276)          829,024           (522,276)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 468,772           675,297           468,772           675,297           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (428,328)          (436,467)          (428,328)          (436,467)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (29,501)            (19,263)            (34,148)            (25,174)            

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,501                -                       5,501                -                       

จ่ายเงินปันผล (20,054)            -                       (20,054)            -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 825,414           (302,709)          820,767           (308,620)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 48,703             56,917             48,409             57,560             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 99,518             204,016           95,109             191,615           

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (66)                   -                       (66)                   -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 148,155           260,933           143,452           249,175           

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า 42,546             21,011             42,546             21,011             

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       36,189             -                       36,189             

   เจา้หนีจากการซืออุปกรณ์เพมิขึน (ลดลง) 123,999           (51,018)            114,081           (52,580)            

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจากประมาณการหนีสินในการรือถอน 4,849                -                       4,849                -                       

   จ่ายหุน้ปันผล 180,457           -                       180,457           -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เงินรับ เบด็เสร็จอืน

ล่วงหนา้ค่าหุ้น ส่วนตาํ  - สาํรองสาํหรับ ส่วนของผูมี้

จากการใชสิ้ทธิ สาํรองส่วนทุน จากการรวมธุรกิจ  การป้องกนั รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ตามใบสาํคญั จากการจ่ายโดยใช้ ภายใตก้ารควบคุม  ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั แสดงสิทธิ หุ้นเป็นเกณฑ์ เดียวกนั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,856,160           3,646,986           -                          -                          (598,386)             54,350                2,800                  1,449,187           (4,453)                 6,406,644           -                          6,406,644           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          323,693              -                          323,693              -                          323,693              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (11,553)               (11,553)               -                          (11,553)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          323,693              (11,553)               312,140              -                          312,140              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 1,856,160           3,646,986           -                          -                          (598,386)             54,350                2,800                  1,772,880           (16,006)               6,718,784           -                          6,718,784           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,165,518           3,646,986           -                          -                          (598,386)             88,550                2,800                  1,797,340           (13,053)               7,089,755           -                          7,089,755           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,144,463           -                          1,144,463           -                          1,144,463           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,187                  5,187                  -                          5,187                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,144,463           5,187                  1,149,650           -                          1,149,650           

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 -                          -                          5,501                  10,078                -                          -                          -                          -                          -                          15,579                -                          15,579                

หุ้นปันผลจ่าย 12, 16 180,457              -                          -                          -                          -                          -                          -                          (180,457)             -                          -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 16 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (20,054)               -                          (20,054)               -                          (20,054)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 2,345,975           3,646,986           5,501                  10,078                (598,386)             88,550                2,800                  2,741,292           (7,866)                 8,234,930           -                          8,234,930           

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

 กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

เงินรับ กาํไรขาดทุน

ล่วงหนา้ค่าหุน้ เบด็เสร็จอืน

จากการใชสิ้ทธิ สาํรองส่วนทุน - สาํรองสาํหรับ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ ตามใบสาํคญั จากการจา่ยโดยใช้ จดัสรรแลว้ - การป้องกนัความเสียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั แสดงสิทธิ หุน้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,856,160               3,646,986               -                              -                              54,350                    1,379,506               (10,413)                   6,926,589               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              301,828                  -                              301,828                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                              -                              -                              -                              -                              (11,553)                   (11,553)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              301,828                  (11,553)                   290,275                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 1,856,160               3,646,986               -                              -                              54,350                    1,681,334               (21,966)                   7,216,864               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,165,518               3,646,986               -                              -                              88,550                    1,682,728               (19,013)                   7,564,769               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              1,121,181               -                              1,121,181               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              5,187                      5,187                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              1,121,181               5,187                      1,126,368               

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                              -                              5,501                      10,078                    -                              -                              -                              15,579                    

หุน้ปันผลจ่าย 12, 16 180,457                  -                              -                              -                              -                              (180,457)                 -                              -                              

เงินปันผลจา่ย 16 -                              -                              -                              -                              -                              (20,054)                   -                              (20,054)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 2,345,975               3,646,986               5,501                      10,078                    88,550                    2,603,398               (13,826)                   8,686,662               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯคือ การคา้ปลีกและคา้ส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงานและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 37 - 47 ถนนศรีมงคล ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯเปิดใหบ้ริการสาขาขนาดใหญ่จ านวน 14 สาขา สาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) จ านวน 
12 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จ านวน 1 แห่ง (31 ธันวาคม 2563 : สาขาขนาดใหญ่จ านวน 12 สาขา สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) จ านวน 11 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จ านวน 1 แห่ง) 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ได้มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จนกระทั่งปัจจุบัน 
เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 

 เน่ืองจากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีค าส่ังให้ปิด              
การให้บริการในส่วนคา้ปลีกส าหรับสาขาท่ีตั้งสถานประกอบการอยู่ในจังหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัระยอง ได้แก่                  
สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษมท่ีปิดบริการชัว่คราวอีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 19 ธันวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการ
ตามปกติในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามประกาศของจงัหวดัสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุดท่ีปิดบริการชัว่คราวตั้งแต่
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการตามปกติในวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจงัหวดัระยอง 

 ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในอีกหลายจงัหวดัใกลเ้คียง ภาครัฐจึงไดป้ระกาศยกระดบัความเขม้ขน้ของ
มาตรการและการบงัคบัใชจ้ากขอ้ก าหนดท่ีเคยประกาศไวก่้อนหน้าน้ี โดยมีค าส่ังให้ปิดการให้บริการชัว่คราวของสาขา
ขนาดใหญ่ 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 และสาขา Dohome ToGo 
ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ ์สาขาแม็คโครสาทร สาขาโลตสับางนา สาขาบ๊ิกซี
บางพลี สาขาคอสโม่วอลค์ และสาขาพนัธ์ทิพยง์ามวงศว์าน ตั้งแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 และสาขาโลตสัโคราช ตั้งแต่
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 ตามประกาศล่าสุดจากทางราชการ ในขณะท่ีสาขาขนาดใหญ่อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด
และเขม้งวดยงัสามารถเปิดขายไดโ้ดยมีขอ้จ ากดัในการขายสินคา้บางแผนกในพ้ืนท่ีคา้ปลีก 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกลุ่มบริษทัยงัสามารถให้บริการส่ังซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และ
ช่องทางการส่ังซ้ือสินค้าโดยตรงทางโทรศพัท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผูแ้ทนขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี ยกเวน้                  
สาขาเพชรเกษมและสาขาพระราม 2 ท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการไดทุ้กช่องทาง 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล     
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ                                   
งบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”)  และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับ            
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่าง               
งวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกัน                   
ความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือจ านวนของกระแส             
เงินสดท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อยกเวน้ชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                    
1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ         
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั
มีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการน าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การน านโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ย   
ตราสารทุนมาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ 
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนกังานท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้ง
สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น อตัราเงินปันผล และอตัราดอกเบ้ียปลอด
ความเส่ียง เป็นตน้ 

2. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

2.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ี              
ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากขายสินคา้      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 8,486 376 8,486 376 
รวม  8,486 376 8,486 376 
รายไดค้่าบริการ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 135 - 
รวม  - - 135 - 
ดอกเบ้ียรับ      
  
 
 บริษทัยอ่ย 

ร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 
3.25 ต่อปี) - - 1,286 1,469 

รวม  - - 1,286 1,469 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
ค่าเช่ารับ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 204 287 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 355 - 355 - 
รวม  355 - 559 287 
ซ้ือสินคา้      
 บริษทัยอ่ย ราคาตลาด - - 2,684 1,950 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 48 - 48 - 
รวม  48 - 2,732 1,950 
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนัจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 6,648 6,218 
รวม  - - 6,648 6,218 
ค่าเช่าจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 6,168 6,168 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 264 240 265 240 
รวม  264 240 6,433 6,408 
เงินปันผลจ่าย      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีประกาศจ่าย 68,343 - 68,343 - 
รวม  68,343 - 68,343 - 
    
   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากขายสินคา้      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 13,126 3,183 13,126 3,183 
รวม  13,126 3,183 13,126 3,183 

รายไดค้่าบริการ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 270 - 
รวม  - - 270 - 

ดอกเบ้ียรับ      
  
 
 บริษทัยอ่ย 

ร้อยละ 1.50 ถึง 2.50 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 
3.25 ต่อปี) - - 2,599 3,002 

รวม  - - 2,599 3,002 
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   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
ค่าเช่ารับ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 408 639 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 457 - 457 - 
รวม  457 - 865 639 
ซ้ือสินคา้      
 บริษทัยอ่ย ราคาตลาด - - 5,003 3,442 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 3,423 329 3,423 329 
รวม  3,423 329 8,426 3,771 

ค่าธรรมเนียมค ้าประกนัจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 12,992 12,734 

รวม  - - 12,992 12,734 

ค่าเช่าจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 12,336 12,336 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 529 481 529 481 
รวม  529 481 12,865 12,817 
เงินปันผลจ่าย      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีประกาศจ่าย 68,343 - 68,343 - 
รวม  68,343 - 68,343 - 

2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    
บริษทัยอ่ย - - 311 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,774 1,772 6,774 1,772 

รวม 6,774 1,772 7,085 1,772 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    
บริษทัยอ่ย - - 967 787 

รวม  - - 967 787 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 235,000 226,100 

รวม - - 235,000 226,100 
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2.3 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564  

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  1 มกราคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 
บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ ์ 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 2564 

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ากดั บริษทัยอ่ย 217,100 212,500 (229,600) 200,000 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ย 9,000 26,000 - 35,000 

รวม  226,100 238,500 (229,600) 235,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลไทยบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,471 1,215 7,471 1,215 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 871 924 871 924 
รวม 8,342 2,139 8,342 2,139 

   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 13,760 7,152 13,760 7,152 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,741 1,837 1,741 1,837 

รวม 15,501 8,989 15,501 8,989 

2.5 การค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระค ้าประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัฯในวงเงินจ านวน 
3,180 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,730 ลา้นบาท) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และอายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 784,496 590,170 784,496 590,170 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน  241,306 265,187 241,306 265,187 
      3 - 6 เดือน 30,938 12,739 30,938 12,739 
      6 - 12 เดือน 57,085 12,438 57,085 12,438 
      มากกว่า 12 เดือน 118,620 146,432 118,620 146,432 

รวม 1,232,445 1,026,966 1,232,445 1,026,966 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (129,379) (139,862) (129,379) (139,862) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,103,066 887,104 1,103,066 887,104 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,103,066 887,104 1,103,066 887,104 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 6,774 1,772 7,085 1,772 
อื่น ๆ 3,945 14,312 3,945 14,312 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,719 16,084 11,030 16,084 
รวม 1,113,785 903,188 1,114,096 903,188 

4. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั
และเคล่ือนไหวชา้ 

ค่าเผื่อราคาทุนของ
สินคา้สูงกว่ามูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 79,642 2,527 82,169 
บนัทึกเพ่ิม (ลด) ระหว่างงวด 11,598 (409) 11,189 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 91,240 2,118 93,358 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 
 

บริษทั 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ากดั 400,000 400,000 100 100 1,054,655 1,054,655 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ากดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 
รวม  1,114,655 1,114,655 

6. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,381,621 9,523,076 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 894,628 855,153 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ                         
ของสินทรัพยร์ะหว่างงวด    4,849 4,849 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุของสินทรัพยร์ะหว่างงวด 6,533 6,533 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,373) (2,373) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (233,669) (232,179) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   11,051,589 10,155,059 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯซ่ึงมีมูลคา่
สุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 7,638 ลา้นบาท และ 6,854 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563: 7,442 ลา้นบาท และ 6,659 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ถูกน าไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาว
จากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 

7. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  523,904 905,551 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 169,484 169,484 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (38,429) (45,961) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 654,959 1,029,074 
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,811 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 4,958 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,187) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 88,582 

9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,100,462 2,516,770 3,100,361 2,516,770 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 967 787 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 362,539 219,089 351,908 218,789 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 80,547 87,006 80,383 86,215 
เงินมดัจ าและเงินค ้าประกนั 37,191 22,195 37,191 22,195 
รวม 3,580,739 2,845,060 3,570,810 2,844,756 

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,539,367 
กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 468,772 
ช าระคืนระหว่างงวด (428,328) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 3,579,811 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (830,420) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,749,391 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินหรือท่ีจะมี
บนท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 6 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงการด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่
และอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 2,686 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
1,631 ลา้นบาท) 
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11. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 261,315 649,211 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 42,546 42,546 
เงินจ่ายช าระระหว่างงวด (29,501) (34,148) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 274,360 657,609 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (55,400) (64,879) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 218,960 592,730 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่าไดร้วมหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากบับริษทัลีสซ่ิงเป็น                  
จ านวนเงิน 21 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 27 ลา้นบาท) 

12. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จ านวนเงิน 2,034 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 2,034 หุ้นและมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจ านวนเงิน 1,078.16 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวนเงิน 2,165.52 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 
3,243.68 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ              
การจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 180,459,831 หุ้น การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
866,207,185 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ท่ีจัดสรรให้แก่พนักงานของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 31,500,000 หุ้น  

 รายการเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วส าหรับงวดหกเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

หุ้นสามญั 
จดทะเบียน 

 
วนัท่ีจดทะเบียน 

หุ้นสามญัท่ีออก  
และช าระแลว้ 

 
วนัท่ีจดทะเบียน 

 (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,165,520  2,165,518  
ลดทุนโดยการตดัหุน้สามญั                                  
ท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย (2) 9 เมษายน 2564 -  

เพ่ิมทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 180,460 19 เมษายน 2564 180,457 5 พฤษภาคม 2564 
เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ                                            
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 31,500 19 เมษายน 2564 -  

เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 866,207 19 เมษายน 2564 -  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 3,243,685  2,345,975  
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13. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

13.1 รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ วนัท่ีออก 

 
อาย ุ วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญั อตัราการใชสิ้ทธิ 

    
(บาท) (ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุ้นสามญั) 
ESOP-W2 12 เมษายน 2564 4 ปี วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

หลงัจากครบ 2  ปีถึง 4 ปี               
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

22.00 1:1 

ESOP-W3 12 เมษายน 2564 5 ปี วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส
ภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ี                
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.91 1:1 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 4.83 บาท และ 12.63 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั ค านวณโดย
ใชแ้บบจ าลอง Black-Scholes-Merton 

13.2 รายการเปล่ียนแปลงของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

 ESOP-W2  ESOP-W3  

 (หน่วย) (หน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 
ออกในระหว่างงวด 150,000 1,391,000 
ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด - (695,500) 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 150,000 695,500 

 ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 จ านวนเงิน 5.5 ล้านบาท 
บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

13.3 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส ารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ านวนเดียวกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 10.1 ลา้นบาท 
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14.  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 148,011 36,945 145,775 34,837 
 รายการปรับปรุงภาษเีงินไดปี้ก่อน (10,062) - (10,062) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดและ                             
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 926 (1,525) 926 (1,525) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 138,875 35,420 136,639 33,312 

   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 285,748 79,900 281,331 75,640 
 รายการปรับปรุงภาษเีงินไดปี้ก่อน (10,062) - (10,062) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดและ                             
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,649 (187) 3,649 (187) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 279,335 79,713 274,918 75,453 

15. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชค้  านวณก าไร
ต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 180.46 ลา้นหุ้น ท่ีจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้
เกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดว้ย เพื่อให้ก าไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ใชค้  านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 180.46 ลา้นหุ้น ท่ีจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่า
การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ด้วย เพื่อให้ก าไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกนัได้                 
กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น          
หุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอาจเปล่ียนเป็น 
หุ้นสามญั 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 601,310 146,392 2,345,982 2,345,975 0.25631 0.06240 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - - -   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 186 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 601,310 146,392 2,346,168 2,345,975 0.25629 0.06240        

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 589,378 136,012 2,345,982 2,345,975 0.25123 0.05798 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - - -   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 186 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 589,378 136,012 2,346,168 2,345,975 0.25121 0.05798 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,144,463 323,693 2,345,978 2,345,975 0.48784 0.13798 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - - -   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 186 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,144,463 323,693 2,346,164 2,345,975 0.48780 0.13798 

        
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,121,181 301,828 2,345,978 2,345,975 0.47792 0.12866 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - - -   
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 186 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,121,181 301,828 2,346,164 2,345,975 0.47788 0.12866 

       

 ไม่มีการค านวณจ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 ส าหรับงวด                
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั 
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16. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 20.05 0.0093 
หุ้นปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น             

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 180.46 0.0833 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 200.51 0.0926 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 477,154 221,069 472,040 189,175 

17.2 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใตสั้ญญาเช่า                
เคร่ืองถ่ายเอกสารและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 896 896 896 896 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 888 1,257 888 1,257 
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17.3 ภำระผูกพนัจำกกำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินค้ำ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  เทียบเท่ากบั  เทียบเท่ากบั 
 สกุลเงินอื่น เงินบาท สกุลเงินอื่น เงินบาท 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,000 128,217 915 27,477 
เรนมินบิจีน 12,652 66,773 12,714 58,640 

17.4 กำรค ำ้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และการค ้าประกนัสัญญาเช่าและให้บริการ และการซ้ือและขายสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 153 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 149 ลา้นบาท) 

17.5 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นที่อำจจะเกิดขึน้ 

บริษทั เรียว ไทม ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลยติุธรรมเพื่อขอให้บริษทัฯช าระค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
บริการขนส่ง ต่อมาวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯจ่ายค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
บริการขนส่งให้แก่บริษทั เรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมในอตัรา                
ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 จนถึงวนัช าระเสร็จส้ิน เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 
บริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ี 
ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯมีความเห็นว่า ผลเสียหายจะไม่เป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัฯ
จึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับค่าความเสียหายจากคดีดงักล่าว  

18. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  
โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความเส่ียง     
  สิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ระดบั 2) 547 11 547 11 
หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความเส่ียง     
  สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ระดบั 2) 17,829 23,777 17,829 23,777 
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19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงานและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับท่ีน าเสนอในข้อมูล             
ทางการเงินน้ี 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั  
กบัที่น าเสนอในขอ้มูลทางการเงินน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามจงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้   
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 6,313,701 4,559,479 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากบริการขนส่ง 52,139 44,472 

รวม 6,365,840 4,603,951 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้   
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 12,376,293 9,093,669 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากบริการขนส่ง 99,493 79,527 

รวม 12,475,786 9,173,196 

20. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดมี้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 75,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท ซ่ึงบริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
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21. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจดัประเภท
รายการบญัชีในงวดปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 903,188 996,447 903,188 996,447 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 184,608 91,348 183,437 90,178 
สิทธิการเช่า - 32,894 - 32,894 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 523,904 491,011 905,551 872,657 
     
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุำยน 2563   
รายไดจ้ากการขาย 4,559,479 4,571,620 4,559,479 4,571,620 
รายไดอ้ื่น 24,983 24,223 25,264 25,975 
ค่าใชจ้่ายในการขายและ       
จดัจ าหน่าย 371,524 383,665 377,124 389,265 

รายไดท้างการเงิน (760) - 711 - 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2563   
รายไดจ้ากการขาย 9,093,669 9,114,898 9,093,669 9,114,898 
รายไดอ้ื่น 63,163 67,679 63,739 71,257 
ค่าใชจ้่ายในการขายและ       
จดัจ าหน่าย 727,500 748,729 738,265 759,494 

รายไดท้างการเงิน 4,516 - 7,518 - 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

22. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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