
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง      
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้
ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน  
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 518,296,592      9,934,075          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 440,950,277      413,431,697      

สินคา้คงเหลือ 7 142,960,160      141,821,825      

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 814,893             -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,840,979          1,438,994          

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,104,862,901   566,626,591      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 936,287,592      972,490,444      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 11,587,898        10,492,372        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,300,686          7,337,587          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,132,412        10,453,636        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,199,810          7,181,100          

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 974,508,398      1,007,955,139   

รวมสินทรัพย์ 2,079,371,299   1,574,581,730   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11 31,742,699 224,023,632

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 12 368,271,065 404,170,031

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 106,805,722 105,240,777

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 13 4,291,417 3,924,442

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 24,842,346 23,832,661

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15 - 711,524             

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,005,490 30,193,253

รวมหนีสินหมุนเวียน 542,958,739 792,096,320

หนีสินไม่หมุนเวียน 

      เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 226,035,124 280,047,611

หนีสินตามสัญญาเช่า 13 5,988,728 5,975,028

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 45,479,327 41,677,946

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 277,503,179 327,700,585

รวมหนีสิน 820,461,918 1,119,796,905

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

     ชาํระครบแลว้ 300,000,000 -

   หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

     ชาํระครบแลว้ - 225,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 797,375,186 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,534,195 199,784,825

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,258,909,381 454,784,825

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,079,371,299 1,574,581,730

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 798,450,758      611,942,664

รายไดอื้น 1,080,524          1,199,094

รวมรายได้ 799,531,282      613,141,758      

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 645,468,139      516,495,946

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 50,371,510        31,756,613

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,098,890        21,671,400

รวมค่าใชจ่้าย 717,938,539      569,923,959      

กําไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 81,592,743        43,217,799        

ตน้ทุนทางการเงิน 5,005,948          5,860,826

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 76,586,795        37,356,973        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,693,883          7,584,410

กําไรสําหรับงวด 66,892,912        29,772,563        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - -             

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 66,892,912        29,772,563        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 20 0.27                   0.15                   

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุ้น) 20 244,889,503      197,500,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,561,412,128    1,421,404,500

รายไดอื้น 1,849,747           2,098,804

รวมรายได้ 1,563,261,875    1,423,503,304    

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 1,266,007,684    1,205,167,455

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 94,484,025         82,797,032

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,455,193         44,240,442

รวมค่าใชจ่้าย 1,404,946,902    1,332,204,929    

กําไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 158,314,973       91,298,375         

ตน้ทุนทางการเงิน 11,374,974         13,098,989

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 146,939,999       78,199,386         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23,940,629         16,363,248

กําไรสําหรับงวด 122,999,370       61,836,138         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - -              

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 122,999,370       61,836,138         

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 20 0.50                    0.28                    

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุ้น) 20 244,889,503       222,884,615

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 170,000,000 -             15,000,000 288,370,806 473,370,806   

เพิมทุน 17 55,000,000 -             -          -               55,000,000      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -            -             -          61,836,138 61,836,138      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 225,000,000 -             15,000,000 350,206,944 590,206,944

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 225,000,000 -             30,000,000 199,784,825 454,784,825

เพิมทุน 17 75,000,000 797,375,186 -          -               872,375,186   

เงินปันผลจ่าย 18 - - -          (191,250,000) (191,250,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - -          122,999,370    122,999,370

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 300,000,000 797,375,186 30,000,000 131,534,195 1,258,909,381

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

กําไรสะสม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 146,939,999      78,199,386        

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสือมราคา 45,889,214        51,429,866        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,210,074          2,183,636          

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 542,901             481,687             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 619                    -

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (74,570)              -

ค่าใชจ่้ายหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพ์นกังาน 4,347,573          4,173,479          

หนีสงสัยจะสูญ 255,017             26,609               

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,554,645          742,277             

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 318,192             (179,080)            

ดอกเบียรับ (70,734)              (183)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 11,374,974        13,098,989        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

  และหนีสินดาํเนินงาน 213,287,904 150,156,666

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (27,773,597)       72,953,874        

สินคา้คงเหลือ (2,692,980)         (956,971)            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (297,560)            (563,997)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - (673,000)            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (36,035,505)       (121,474,166)     

หนีสินหมุนเวียนอืน (23,187,763)       (6,605,661)         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชนพ์นกังาน (546,192)            -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 122,754,307      92,836,745        

เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝาก 70,734               183                    

เงินสดจ่ายสําหรับภาษีเงินได้ (23,714,145)       (11,876)              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 99,110,896        92,825,052        

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 5.1 (10,666,390)       (22,730,862)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 316,355             -                 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (675,000)            (1,249,400)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (11,025,035)       (23,980,262)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินเบิกเกินบญัชี 5.3 - 3,461,209          

รับเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 5.3 - 3,938,042          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.3 (194,101,089) -                 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.3 - (67,620,000)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.3 (52,403,827) (49,663,555)

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 (3,191,325)         (2,460,136)         

เงินสดจ่ายดอกเบีย 5.3 (11,152,289)       (20,483,421)       

เงินสดรับจากการเพิมทุน 17 872,375,186      55,000,000        

เงินปันผลจ่าย 18 (191,250,000)     -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 420,276,656      (77,827,861)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 508,362,517      (8,983,071)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 9,934,075          17,591,380        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 4 518,296,592      8,608,309          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 
 

 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องไทย เมื่อวนัที่ 23 มกรำคม 2549 จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที่ 19 พฤษภำคม 2564 โดยมีที่อยู่ของส ำนกังำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำตำมที่จดทะเบียนไว้
ดงัน้ี 

ส ำนกังำนใหญ่ :  เลขท่ี 55/22 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงบัวทอง-สะพำนนนทบุรี (345) ต ำบลล ำโพ 
อ ำเภอบำงบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  

ส ำนกังำนสำขำแห่งท่ีหน่ึง :  เลขท่ี 700/707 หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 
ส ำนกังำนสำขำแห่งท่ีสอง :  เลขท่ี 700/836 หมู่ท่ี 6 ต ำบลหนองต ำลึง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 
ส ำนกังำนสำขำแห่งท่ีสำม :  เลขท่ี 29/52 หมู่ท่ี 2 ถนนบำงบัวทอง-สะพำนนนทบุรี (345) ต ำบลล ำโพ 

อ ำเภอบำงบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 
ส ำนกังำนสำขำแห่งท่ีส่ี :  เลขท่ี 55/11 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงบัวทอง-สะพำนนนทบุรี (345) ต ำบลล ำโพ 

อ ำเภอบำงบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์หลักของบริษทั คือ ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเบเกอร่ีทุกชนิด ขำยส่งปลำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ ำ 
เน้ือสัตว ์สำหร่ำยและผกัต่ำง ๆ แช่แขง็และแปรรูป 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัคือ นำยสมชำย อศัวปิยำนนท์
โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจ ำนวนร้อยละ 74.99 และ 99.99 ของทุนท่ีช ำระแลว้ของบริษทั ตำมล ำดบั 

กำรแพร่ระบำดของโคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้ง
ขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองและจะ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 2.1  งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นในสกุลเงินบำทและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง 

“กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์  

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงิน
ของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวใน
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษไดจ้ดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยท่ี
จดัท ำตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำท่ี
แตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน         
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิดส ำหรับ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
กำรปรับปรุงค ำนิยำมของธุรกิจ กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญ และข้อก ำหนด  
ทำงกำรบญัชีเก่ียวกบักำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั 
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2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวส ำหรับกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรตอ้งถือปฏิบตัิตำม
กำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่  
1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 
16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

นอกจำกน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงปี 2564 (รอบท่ี 2) ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 
13 พฤษภำคม 2564 โดยอนุญำตใหผู้เ้ช่ำใชก้ำรผ่อนปรนในทำงปฏิบติักบักรณีกำรยนิยอมลดค่ำเช่ำ
ท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ซ่ึงกำรลดลงใดๆ ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำกระทบเพียงกำรจ่ำยช ำระซ่ึงเดิม
ครบก ำหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำนั้น โดยผูเ้ช่ำตอ้งถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุง
ดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
ทั้งน้ีอนุญำตใหก้ลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง ระยะท่ี 2 (“กำรปรับปรุงระยะท่ี 2”) ท่ีปรับปรุงในมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี 7 
เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9  
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยกำรปรับปรุงระยะท่ี 2 น้ีจัดกำรปัญหำท่ีอำจกระทบกับรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงกระแส
เงินสดตำมสัญญำ หรือควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรเปล่ียนอัตรำ
ดอกเบ้ียอำ้งอิงไปใช้อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอ่ืนแทน ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้บริษทัถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

ผูบ้ริหำรของบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงิน
ของบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำรของบริษทัได้
ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และเห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ
บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

เงินสดในมือ 210,793  209,971 
เงินฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั 67,053,058  9,020,252 
เงินฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรัพย ์ 451,032,741  703,852 

 518,296,592  9,934,075 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
5.1 รำยกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี  

หน่วย : บำท 
 หมายเหต ุ 2564  2563 

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรยกมำ  255,128  87,250 
บวก  ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรระหวำ่งงวด 9 9,928,766  24,227,033 
บวก  เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร     

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,018,710  (583,421) 
หกั   เงินสดจ่ำยระหวำ่งงวด  (10,666,390)  (22,730,862) 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรยกไป  536,214  1,000,000 

5.2 รำยกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

  2564  2563 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา  169,000  482,850 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  506,000  935,550 
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งงวด  (675,000)  (1,249,400) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป  -  169,000 
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5.3 รำยกำรกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีแสดงกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ซ่ึงรวมกำรเปล่ียนแปลง
ทั้งท่ีเป็นรำยกำรเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดจ่ำย  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จำกกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  สินทรัพย์  ขำดทุนที่ยังไม่    ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  ตำมวิธีอัตรำ  ตำมสัญญำเช่ำ  เกิดขึ้นจำก    30 มิถุนำยน 
 2564    ดอกเบีย้ที่แท้จริง  เพิ่มขึน้ (ลดลง)  อัตรำแลกเปลีย่น    2564 
              
เงินกูยื้มระยะสั้น              
   จำกสถำบนักำรเงิน 224,023,632  (194,101,089)  -  -  1,820,156  -  31,742,699 
เงินกูยื้มระยะยำว              
   จำกสถำบนักำรเงิน 385,288,388  (52,403,827)  (43,715)  -  -  -  332,840,846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9,899,470  (3,191,325)  -  3,305,600  -  266,400  10,280,145 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -  (11,152,289)  43,715  -  -  11,108,574  - 

รวม 619,211,490  (260,848,530)  -  3,305,600  1,820,156  11,374,974  374,863,690 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจำก  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่ำย  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงินสด ดอกเบีย้จ่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  กำรใช้นโยบำย  จำกกิจกรรม  จำกกิจกรรม  ปรับปรุงดอกเบีย้  ซ้ือสินทรัพย์  ก ำไรที่ยังไม่    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  กำรบัญชีใหม่  จัดหำเงิน  จัดหำเงิน  ตำมวิธีอัตรำ  ตำมสัญญำเช่ำ  เกิดขึ้นจำก    30 มิถุนำยน 
 2563  เป็นคร้ังแรก      ดอกเบีย้ที่แท้จริง    อัตรำแลกเปลีย่น    2563 
                  

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  3,461,209  -  -  -  -  -  3,461,209 
เงินกูยื้มระยะสั้น                  
   จำกสถำบนักำรเงิน 100,000,000  -  3,938,042  -  -  -  (179,080)  -  103,758,962 
เงินกูยื้มระยะสั้น                  
   จำกกรรมกำร 67,620,000  -  -  (67,620,000)  -  -  -  -  - 
เงินกูยื้มระยะยำว                  
   จำกสถำบนักำรเงิน 485,367,162  -  -  (49,663,555)  584,108  -  -  -  436,287,715 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,673,905  9,781,159  -  (2,460,136)  -  2,387,415  -  299,650  11,681,993 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 8,268,190  -  -  (20,483,421)  (584,108)  -  -  12,799,339  - 

รวม 662,929,257  9,781,159  7,399,251  (140,227,112)  -  2,387,415  (179,080)  13,098,989  555,189,879 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 หมำยเหต ุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน  430,504,693  408,154,428 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต     

ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  (531,262)  (276,245) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 231,707  279,402 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  1,358,379  1,863,429 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 -  74,347 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  9,386,760  3,336,336 
  440,950,277  413,431,697 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แยกตำมอำยหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
บริษทัอ่ืน    
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 286,675,319  266,414,385 
เกินก ำหนดช ำระ    
ไม่เกิน 30 วนั 142,163,930  140,178,973 
เกินกวำ่ 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั 957,168  433,413 
เกินกวำ่ 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 91,267  228,915 
เกินกวำ่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 120 วนั 44,623  30,709 

            เกินกวำ่ 120 วนั 572,386  868,033 
 430,504,693  408,154,428 
    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 231,707  279,402 

 231,707  279,402 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัมีระยะเวลำ 30 วนั 
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บริษทัรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ด้วยจ ำนวนท่ีเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีกำรคำ้ประมำณกำรโดยใช้ตำรำงกำร 
ตั้งส ำรองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของลูกหน้ี และกำรวิเครำะห์ฐำนะ
กำรเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของลูกหน้ี บริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนในอัตรำ 
ร้อยละ 100 ส ำหรับลูกหน้ีทุกรำยกำรท่ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 365 วนัเน่ืองจำกประสบกำรณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่ำ
ลูกหน้ีเหล่ำน้ีจะไม่สำมำรถเรียกช ำระได ้

7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
วตัถุดิบ 106,317,985  106,290,510 
วสัดุส้ินเปลืองและภำชนะบรรจุ 14,378,832  12,493,837 
งำนระหวำ่งท ำ 7,871,498  8,032,474 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 16,797,990  18,273,785 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 6,366,393  3,949,112 
หกั  ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมคุณภำพ (8,772,538)  (7,217,893) 

 142,960,160  141,821,825 

8. สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย (31 ธนัวำคม 2563: ไม่มี) 

 2564 

 จ ำนวนเงินตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 

ประเภทสัญญำ รับ  จ่ำย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ  บำท  บำท  บำท 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้        
(ดูหมำยเหตขุอ้ 19) 985,125  30,779,033  814,893  - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 985,125  30,779,033  814,893  - 
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 หมำยเหต ุ 2564  2563 
รำคำตำมบญัชีสุทธิยกมำ  972,490,444  1,040,517,809 
หกั    ผลกระทบจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 10 -  (2,507,887) 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่ำงงวด  9,928,766  24,227,033 
บวก รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 10 -  241,969 
หัก   ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด  (242,404)  - 
หัก   ค่ำเส่ือมรำคำ  (45,889,214)  (51,429,866) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิยกไป  936,287,592  1,011,049,058 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำท่ีดินและอำคำรทั้งหมด โดยมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีจ ำนวน 752.21 ลำ้นบำท และ 768.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 11 ขอ้ 14 และ
ข้อ 23) และได้น ำเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 36.02 ล้ำนบำทในแต่ละปี 
ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 14 และขอ้ 23) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำคำทุนของอำคำรและอุปกรณ์ในงบกำรเงินท่ี
ไดค้  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู่มีจ ำนวน  180.66 ลำ้นบำท และ 181.61 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 หมำยเหต ุ 2564  2563 
รำคำตำมบญัชีสุทธิยกมำ  10,492,372  - 
ผลกระทบจำกกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีใหม่     

เป็นคร้ังแรก  -  9,781,159 
ผลกระทบจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่  9 -  2,507,887 
เพิ่มขึ้น  3,305,600  3,078,967 
ลดลง  -  (691,552) 
โอนเป็นสินทรัพยถ์ำวร 9 -  (241,969) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (2,210,074)  (2,183,636) 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด  11,587,898  12,250,856 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
มีดงัน้ี 

 วงเงิน  ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบีย้ 
 (บำท)  (บำท) ร้อยละต่อปี 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 2564 2563  

         
เงินเบิกเกินบญัชี 30,000,000  30,000,000  -  - MOR MOR 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/        อตัรำตำมท่ี อตัรำตำมท่ี 

หรือทรัสตรี์ซีท 40,000,000  40,000,000  31,742,6991)       24,023,6322) ตกลงกนั ตกลงกนั 
ตัว๋แลกเงินและ/หรือ        อตัรำตำมท่ี อตัรำตำมท่ี 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 160,000,000  260,000,000  -  200,000,000 ตกลงกนั ตกลงกนั 
 230,000,000  330,000,000  31,742,699  224,023,632   

1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 
985,128 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 31,742,699 บำท  

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีทรัสต์รีซีทท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 
795,305 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 24,023,632 บำท  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีตั๋วสัญญำใช้เงินออกให้แก่ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง
จ ำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 100,000,000 บำท โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 2 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 
8 มีนำคม 2564 ตำมล ำดับ โดยตัว๋สัญญำใช้เงินน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกับ Minimum Loan Rate ลบด้วย
ร้อยละ 2 ต่อปี หรือเท่ำกบัร้อยละ 3.58 ต่อปี และอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเท่ำกบัร้อยละ 1.85 ต่อปี ตำมล ำดบั 
(30 มิถุนำยน 2564: ไม่มี) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินทั้งหมด มีกำรค ้ำประกนัโดยท่ีดินและอำคำร 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั สัญญำดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ และสัดส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 หมำยเหตุ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน  302,699,805  338,128,506 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  34,018,778  20,969,696 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 5 536,214  255,128 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -  169,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  31,016,268  44,647,701 
  368,271,065  404,170,031 

13. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 5,044,508  4,654,530 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,737,575  6,732,044 
 11,782,083  11,386,574 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (731,148)  (742,188) 
หกั  ภำษีซ้ือรอตดัจ่ำย (770,790)  (744,916) 
 10,280,145  9,899,470 
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หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

กำรจดัประเภท    
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,291,417  3,924,442 
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,988,728  5,975,028 
 10,280,145  9,899,470 

14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี/งวด 385,288,388  485,367,162 
จ่ำยช ำระคืนระหวำ่งปี/งวด (52,403,827)  (101,422,193) 
ปรับปรุงดอกเบ้ียตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (43,715)  1,343,419 
ยอดคงเหลือปลำยปี/งวด 332,840,846  385,288,388 
หกั  ส่วนท่ีจะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (106,805,722)  (105,240,777) 
 226,035,124  280,047,611 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2561 บริษัทได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน  
604 ล้ำนบำท โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนภำยใน 7 ปีนับจำกวันท่ีกู ้ยืม 
เงินกู้ยืมน้ีมีอัตรำดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 เท่ำกับ Minimum Loan Rate (MLR) ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี
หลงัจำกนั้นจะมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีกำรค ้ำประกนัโดยท่ีดินและอำคำร 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั สัญญำเงินกู้ดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตอ้งคงเงินกูย้ืมจำก
กรรมกำรหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันจ ำนวนหน่ึง ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และสัดส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 บริษทัได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินเพิ่มเติมกับสถำบันกำรเงินในประเทศ 
แห่งเดียวกนัเป็นวงเงินรวม 50 ลำ้นบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนภำยใน  
5 ปีนบัจำกวนัท่ีกูย้ืม เงินกูย้ืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 เท่ำกบั Minimum Loan Rate (MLR) ลบดว้ย
ร้อยละ 1.75 ต่อปี หลงัจำกนั้นจะมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบั MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีกำรค ้ำประกนั
โดยท่ีดินและอำคำร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์  (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 
บริษทัขอรับเงินกู้ยืมงวดแรกในวนัเดียวกันจ ำนวน 3,000,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 19 กันยำยน 2562 
บริษทัไดข้อรับเงินกูย้มืงวดท่ีสองจ ำนวน 25,212,062 บำท นอกจำกน้ีภำยใตส้ัญญำดงักล่ำว บริษทัไดแ้กไ้ข
เง่ือนไขสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินโดยยกเลิกกำรคงเงินกูย้ืมจำกกรรมกำรหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวนหน่ึงและแกไ้ขกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินโดยเปล่ียนแปลงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้  

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
เท่ำกบัร้อยละ 3.58 - 4.58 ต่อปี และร้อยละ 3.83 - 4.60 ต่อปี ตำมล ำดบั และระยะท่ีครบก ำหนดช ำระมีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 106,805,722  105,240,777 
หลงัจำก 1 ปี แต่ภำยใน 5 ปี 226,035,124  280,047,611 
รวม 332,840,846  385,288,388 

15. หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย (30 มิถุนำยน 2564: ไม่มี)  

 2563 

 จ ำนวนเงินตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 

ประเภทสัญญำ รับ  จ่ำย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ  บำท  บำท  บำท 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้        
(ดูหมำยเหตขุอ้ 19) 638,228  19,879,138  -  711,524 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 638,228  19,879,138  -  711,524 
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16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน    
ส ำหรับเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน  22,101,385  20,275,131 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืน    
ส ำหรับกำรท ำงำนกบับริษทัเป็นเวลำนำน  23,377,942  21,402,815 

 45,479,327  41,677,946 

16.1 บริษทัมีโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไทย 
ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 2564  2563 
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนตน้งวด 20,275,131  17,131,863 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,660,149  1,433,755 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166,105  137,879 
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 22,101,385  18,703,497 
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16.2 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืนส ำหรับกำรท ำงำนกบับริษทัเป็นเวลำนำน 
กำรเปล่ียนแปลงของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืนส ำหรับกำรท ำงำนกบับริษทัเป็น
เวลำนำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 2564  2563 

มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนตน้งวด 21,402,815  16,199,125 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,466,363  2,547,624 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 54,956  54,221 
จ่ำยระหวำ่งงวด (546,192)  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 23,377,942  18,800,970 

17. ทุนเรือนหุ้น 
ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ของบริษทัไดอ้นุมติักำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม 170,000,000 บำท เป็น 225,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน            
จ ำนวน 550,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท และเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตำมสัดส่วน 
กำรถือหุ้นแต่ละรำย บริษทัเรียกและรับช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวเม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 และ                 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้ เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2563 

ตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2563 ของบริษทัไดอ้นุมตัิกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท และอนุมตัิกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม 225,000,000 บำท เป็น 300,000,000 บำท โดยแบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท และอนุมติักำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็น 
คร้ังแรก และเพื่อเสนอขำยแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษทั และ/หรือผูม้ีอุปกำรคุณ บริษทัได้ 
จดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 
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เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 12 บำท รวมเป็น
จ ำนวน 900,000,000 บำท จำกกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรจดัจ ำหน่ำย
หุ้นจ ำนวน 27,624,814  บำท เป็นรำยกำรหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
ดงันั้นบริษทัมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 797,375,186 บำท โดยหุน้สำมญัของบริษทัไดเ้ร่ิมท ำกำรซ้ือ
ขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2564 

18. เงินปันผลจ่ำย 
เมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 2564 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ำย 
เงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2563 และก ำไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ในอตัรำหุ้นละ 
0.85 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 191.25 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดถู้กจ่ำยให้ผูถ้ือหุ้นแลว้ในเดือน
เมษำยน 2564 

19. มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนกนั 

และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง
กำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจดัล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรมในล ำดบัท่ี 2 ซ่ึงค ำนวณโดยกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนั ส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ตำมสัญญำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำด  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 8 และขอ้ 15) 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
วิธีกำรท่ีบริษทัใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะ
ครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มีรำคำตำมบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ 

20. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรน ำก ำไรของผูถื้อหุ้นสำมัญของบริษทัหำรด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ีย     
ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  2563 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน    
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั (บำท) 66,892,912  29,772,563 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 244,889,503  197,500,000 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน (บำท) 0.27  0.15 

 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  2563 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน    
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั (บำท) 122,999,370  61,836,138 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 244,889,503  222,884,615 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน (บำท) 0.50  0.28 
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จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค  ำนวณไดด้งัน้ี 
หน่วย : หุ้น 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  2563 
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 225,000,000  1,700,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว ้ -  168,300,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกระหวำ่งงวดสำมเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 19,889,503  27,500,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 244,889,503  197,500,000 

หน่วย : หุ้น 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564  2563 
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 225,000,000  1,700,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว ้ -  168,300,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกระหวำ่งงวดหกเดือน     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 19,889,503  52,884,615 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 244,889,503  222,884,615 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
และ 2563 ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญั 
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วระหว่ำงงวด โดยได้ปรับจ ำนวนหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 17) โดยถือเสมือนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นและมูลค่ำหุน้ท่ี
ตรำไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

21. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม บริษทัถูกควบคุม 
โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั 
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับุคคลเหล่ำนั้น 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ี ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย  
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ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จ ำกดั มีกรรมกำรเป็นผูบ้ริหำรคนส ำคญัของบริษทั 
บริษทั ถงัทองประสพโชค จ ำกดั กรรมกำรบริษทัเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั 
 ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 
นำยสมชำย อศัวปิยำนนท ์ ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมกำรบริษทั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำท่ีตกลงกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
ซ้ือ รำคำท่ีตกลงกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำท่ีตกลงกนัโดยอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย 

 จำกตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้น 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคัญระหว่ำงบริษทักับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
    

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 6)    

บริษทั ถงัทองประสพโชค จ ำกดั 231,707  279,402 
    ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 6)    
บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จ ำกดั -  74,347 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดังน้ี 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำย    
บริษทั ถงัทองประสพโชค จ ำกดั 779,447  1,062,448 
    ซ้ือ    
บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จ ำกดั -  3,736,202 

    ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร    
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 560,000  560,000 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,670,000  4,920,000 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร - ผลประโยชน์ระยะยำว 265,548  259,548 
 6,495,548  5,739,548 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำย    
บริษทั ถงัทองประสพโชค จ ำกดั 1,467,431  2,323,058 
    ซ้ือ    
บริษทั ควอลิต้ีฟู้ดสเปเชียลต้ี จ ำกดั -  36,730,932 

    ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืมจำกกรรมกำร    
นำยสมชำย อศัวปิยำนนท ์ -  94,398 

    ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร    
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 1,120,000  1,120,000 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร - ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,340,000  9,840,000 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร - ผลประโยชน์ระยะยำว 531,096  483,096 
 12,991,096  11,443,096 
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22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัได้น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมอง
ผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำร โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของบริษทั
เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน บริษทัมีสองส่วนงำน คือ ส่วนงำนผลิตและจดัจ ำหน่ำยเบเกอร่ีทุกชนิด
และส่วนงำนขำยส่งปลำ ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ำ เน้ือสัตว ์สำหร่ำยและผกัต่ำง ๆ แช่แขง็และแปรรูป อยำ่งไรก็ตำม
ส่วนงำนขำยส่งปลำ ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ ำ เน้ือสัตว ์สำหร่ำยและผกัต่ำง ๆ แช่แข็งและแปรรูปไม่เขำ้เกณฑ์ 
เชิงปริมำณท่ีต้องแสดงส่วนงำนด ำเนินงำน และบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียว 
คือ ประเทศไทย ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยท่ี์แสดงในงบกำรเงินน้ีจึงถือเป็น
กำรรำยงำนตำมส่วนงำนแลว้  

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจำกลูกคำ้รำยใหญ่
รำยเดียวเป็นจ ำนวนรวมประมำณร้อยละ 94 และร้อยละ 95 ตำมล ำดบั ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจำกลูกคำ้รำยใหญ่
รำยเดียวเป็นจ ำนวนรวมประมำณร้อยละ 94 และร้อยละ 95 ตำมล ำดบั ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
23.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้

กบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 30 ลำ้นบำทในแต่ละปี วงเงินเบิกเกินบญัชีค ้ำ
ประกนัโดยท่ีดินและอำคำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 

23.2 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวที่ยงัไม่ได้
เบิกใชก้บัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 21.79 ลำ้นบำทในแต่ละปี วงเงินกูย้ืม
ระยะยำวค ้ำประกนัโดยที่ดินและอำคำร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 
และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 

23.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินส ำหรับตัว๋แลกเงินและ/หรือ
ตัว๋สัญญำใช้เงินท่ียงัไม่ได้ใช้กับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 160 ลำ้นบำทและ  
60 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีทท่ียงัไม่ได้ใช้กับ
สถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 8.26 ลำ้นบำทและ 15.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั วงเงิน
ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดินและอำคำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั 
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23.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 0.31 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ         
และ 0.66 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมล ำดบั สัญญำดงักล่ำวมีกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทั 

23.5 บริษทัท ำขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัลูกคำ้แห่งหน่ึง โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ตำมท่ีระบุในสัญญำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังที่ 3/2564 เมื ่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิ              
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ใน
อตัรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 75 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนกนัยำยน 2564 

25. กำรอนุมัตงิบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564 
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