
บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ระหว่างกาลของ บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167,275,134 167,135,924 152,435,155 139,517,042

เงินลงทุนระยะสนั 65,215 65,184 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 979,203,494 836,367,569 977,398,528 836,367,569

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน 7 2,050,363 2,503,537 284,450,363 293,403,537

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 6,656,716,965 6,260,198,632 6,656,716,965 6,260,198,632

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 61,327,308 64,554,584 57,915,492 64,554,409

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,866,638,479 7,330,825,430 8,128,916,503 7,594,041,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 542,611,597 452,611,595 542,611,597 452,611,595

เงินลงทุนทวัไป 500,000 500,000 500,000 500,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,107,154,940 1,079,654,940

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 9,178,725,398 8,865,706,877 8,344,726,898 8,052,675,123

สิทธิการเช่า - สุทธิ 8,586,939 8,681,826 8,586,939 8,681,826

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 13,941,125 16,308,495 13,941,125 16,308,495

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,744,365,059 9,343,808,793 10,017,521,499 9,610,431,979

รวมสินทรัพย์ 17,611,003,538 16,674,634,223 18,146,438,002 17,204,473,168

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดูโฮม จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11.1 6,427,328,484 6,577,027,529 6,427,328,484 6,577,027,529

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3,062,252,633 2,128,126,722 3,052,049,132 2,099,791,642

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11.2 819,932,091 838,682,091 819,932,091 838,682,091

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 12 12,794,458 12,671,431 12,794,458 12,671,431

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,341,119 4,955,945 45,171,908 728,158

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,837,490 34,080,379 2,423,662 34,044,991

รวมหนสิีนหมุนเวียน 10,376,486,275 9,595,544,097 10,359,699,735 9,562,945,842

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.2 2,106,933,665 2,209,542,808 2,106,933,665 2,209,542,808

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 12 37,324,829 40,570,046 37,324,829 40,570,046

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,061,451 5,605,693 19,061,451 5,605,693

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,454,154 18,412,821 19,454,154 18,412,821

หนีสินไม่หมุนเวียน 12,692,951 12,590,742 12,692,953 12,590,742

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 2,195,467,050 2,286,722,110 2,195,467,052 2,286,722,110

รวมหนสิีน 12,571,953,325 11,882,266,207 12,555,166,787 11,849,667,952

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,400,000,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มูลค่า 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 654,655,415 654,655,415 654,655,415 654,655,415

ส่วนตาํจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 20,150,000 20,150,000 20,150,000 20,150,000

ทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,556,670,608 3,309,988,411 3,516,465,800 3,279,999,801

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 5,960,085 5,960,085 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,039,049,738 4,792,367,541 5,591,271,215 5,354,805,216

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 475 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,039,050,213 4,792,368,016 5,591,271,215 5,354,805,216

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 17,611,003,538 16,674,634,223 18,146,438,002 17,204,473,168

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,909,470,552 4,882,397,568 4,909,470,552 4,882,397,568

รายไดค่้าบริการ 40,246,231 42,276,230 40,246,231 42,276,230

รายไดอื้น 30,521,442 15,450,136 32,573,530 17,467,555

รวมรายได้ 4,980,238,225 4,940,123,934 4,982,290,313 4,942,141,353

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,139,243,932 4,186,134,127 4,139,107,879 4,186,134,127

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 361,335,425 353,953,376 368,017,766 365,716,058

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 92,088,988 91,634,289 100,330,016 92,262,779

ค่าใชจ่้ายอืน 3,049,911 3,827,108 3,049,911 3,827,108

รวมค่าใช้จ่าย 4,595,718,256 4,635,548,900 4,610,505,572 4,647,940,072

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 384,519,969 304,575,034 371,784,741 294,201,281

ตน้ทุนทางการเงิน (76,466,826) (71,861,937) (76,466,826) (71,861,937)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 308,053,143 232,713,097 295,317,915 222,339,344

ภาษีเงินได้ 13 (61,370,946) (47,079,761) (58,851,916) (45,004,820)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 246,682,197 185,633,336 236,465,999 177,334,524

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 246,682,197 185,633,336 236,465,999 177,334,524

การแบ่งปันกําไรสุทธิและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 246,682,197 185,633,336 236,465,999 177,334,524

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้อืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - -

246,682,197 185,633,336 236,465,999 177,334,524

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.18 0.13 0.17 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ทุนทอีอก ส่วนตําจาก รวมส่วนของ

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้  สํารอง การเปลยีนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น การควบคมุเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร สัดส่วนในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) - 3,298,691,855 5,960,085 4,760,920,985 - 4,760,920,985

การออกหุน้ของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 450,000 450,000

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 185,633,336 - 185,633,336 - 185,633,336

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) - 3,484,325,191 5,960,085 4,946,554,321 450,000 4,947,004,321

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 20,150,000 3,309,988,411 5,960,085 4,792,367,541 475 4,792,368,016

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 246,682,197 - 246,682,197 - 246,682,197

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 20,150,000 3,556,670,608 5,960,085 5,039,049,738 475 5,039,050,213

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ  สํารอง

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 - 3,304,651,940 5,359,307,355

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 177,334,524 177,334,524

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 - 3,481,986,464 5,536,641,879

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 3,279,999,801 5,354,805,216

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 236,465,999 236,465,999

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 3,516,465,800 5,591,271,215

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 308,053,143 232,713,097 295,317,915 222,339,344

รายการปรับปรุง :

ค่าเสือมราคา 10 97,713,812 83,239,903 97,577,758 83,239,903

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 2,570,720 2,625,980 2,570,720 2,625,980

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 94,887 94,887 94,887 94,887

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเคลือนไหวชา้ 8 (73,293,397) 5,158,845 (73,293,397) 5,158,845

ค่าเผอืราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 8 (4,102,336) 5,286,120 (4,102,336) 5,286,120

กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (2,317,397) (14,079) (2,317,397) (14,079)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 10 54,015 127,944 54,015 127,944

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 8,433,108 7,804,996 8,433,108 7,804,996

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 517,972 (693,815) 517,972 (693,815)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน 1,041,333 2,783,600 1,041,333 2,783,600

ดอกเบียรับ (1,369,140) (971,565) (3,136,246) (2,838,986)

ดอกเบียจ่าย 76,466,826 71,861,937 76,466,826 71,861,937

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (125,620,242) 56,649,775 (123,815,276) 56,498,825

สินคา้คงเหลือ (319,122,600) 69,259,577 (319,122,600) 69,259,577

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (25,648,791) 15,925,220 (25,648,791) 15,925,220

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  3,227,276 14,615,812 6,638,917 14,615,812

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 958,366,358 26,543,361 956,729,432 41,262,193

หนีสินหมุนเวียนอืน (31,242,889) 14,795,120 (31,621,329) 14,795,120

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 102,209 - 102,211 -

กระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงาน 873,924,867 607,806,715 862,487,722 610,133,423

ภาษีเงินไดจ่้าย (1,530,014) (1,539,677) (952,408) (1,539,677)

ดอกเบียจ่าย (74,483,280) (71,900,792) (74,483,280) (71,900,792)

ดอกเบียรับ 1,369,140 971,534 3,136,246 971,534

เงินสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 799,280,713 535,337,780 790,188,280 537,664,488

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนัเพิมขึน (90,000,002) (3) (90,000,002) (3)

เงินลงทุนระยะสนัลดลง (31) - - -

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืพนกังาน (122,093) (1,951,699) (122,093) (1,951,699)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืพนกังาน 575,267 1,465,773 575,267 1,465,773

เงินรบัชาํระจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 15.5 - - 8,500,000 58,000,000

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 15.5 - - - (59,400,000)

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (437,554,619) (461,420,251) (396,683,314) (461,420,251)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (203,350) (445,000) (203,350) (445,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 2,352,169 94,680 2,352,169 94,680

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (27,500,000) (4,550,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดินรอการขาย - 27,420,621 - 27,420,621

เงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (524,952,659) (434,835,879) (503,081,323) (440,785,879)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดูโฮม จํากดั

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย

ทีไดรั้บจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 450,000 - -

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (149,700,047) (120,957,972) (149,700,047) (120,957,972)

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,122,190) (3,216,527) (3,122,190) (3,216,527)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 90,137,857 205,504,350 90,137,857 205,504,350

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 (211,497,000) (140,141,633) (211,497,000) (140,141,633)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (274,181,380) (58,361,782) (274,181,380) (58,811,782)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 146,674 42,140,119 12,925,577 38,066,827

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 167,135,924 90,263,675 139,517,042 89,229,797

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน (8,466) (19,275) (8,466) (19,275)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสินงวด 167,274,132 132,384,519 152,434,153 127,277,349

สําหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

ประกอบด้วยรายการดังนี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167,275,134 132,415,518 152,435,155 127,308,348

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11 (1,002) (30,999) (1,002) (30,999)

167,274,132 132,384,519 152,434,153 127,277,349

รายการทไีม่ใช่เงินสดทมีสีาระสําคญั

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,155,811 18,572,888 1,335,716 18,572,888

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

9 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรีมงคล ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34190 
 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัคำ้ปลีกและคำ้ส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562
บริษทัมีสำขำท่ีเปิดให้บริกำรจ ำนวน 10 สำขำ และ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ 1 ศูนย ์(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 9 สำขำ และ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ 1 ศูนย)์ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม   
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอไดรั้บกำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 
และงบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงิน
เพ่ิมเติมตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท่ี์ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำข้ึนจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูล 
ทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับ 
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี โดยใช้เกณฑเ์ดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำย
เป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 

 
3.1 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

3.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีประกำศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16      เร่ือง สญัญำเช่ำ 

 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำน้ี 

 
4 ประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย 
กำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใช้เช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

5 ข้อมูลกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ในลกัษณะ
เดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู ้มีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิ ผู้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือ
คณะกรรมกำรบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจคำ้ปลีกและคำ้ส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนกังำนและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน 
ดังนั้ นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ำเสนอในขอ้มูลทำงกำรเงินน้ี 
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5 ข้อมูลกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ำเสนอในขอ้มูลทำงกำรเงินน้ี 
 

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมจงัหวะเวลำกำรรับรู้รำยได ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้  
เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) - รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,909,470,552 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - รำยไดจ้ำกบริกำรขนส่ง 40,246,231  

รวมรำยได ้ 4,949,716,783 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ ท่ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 533,650,013 346,767,457 533,650,013 346,767,457 
ไม่เกิน 3 เดือน 226,228,686 296,209,689 226,228,686 296,209,689 
3 - 6 เดือน 26,765,813 35,818,409 26,765,813 35,818,409 
6 - 12 เดือน 31,255,890 26,325,332 31,255,890 26,325,332 
12 - 24 เดือน 34,035,719 24,120,180 34,035,719 24,120,180 

เกินกวำ่ 24 เดือน 118,406,249 116,163,838 118,406,249 116,163,838 

รวม 970,342,370 845,404,905 970,342,370 845,404,905 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (102,438,331) (94,005,223) (102,438,331) (94,005,223) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 867,904,039 751,399,682 867,904,039 751,399,682 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจำกยอดลูกหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกลูกคำ้ 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

12 

 
7 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กูย้มืระยะสั้น - พนกังำน 2,050,363 2,503,537 2,050,363 2,503,537 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 15.5) - - 282,400,000 290,900,000 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 2,050,363 2,503,537 284,450,363 293,403,537 
 

8 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สินคำ้ส ำเร็จรูป 6,612,825,000 6,332,803,721 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 115,846,251 76,744,930 

 6,728,671,251 6,409,548,651 
หกั ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ (67,107,230) (140,400,627) 

 ค่ำเผ่ือรำคำทุนของสินคำ้สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (4,847,056) (8,949,392) 

รวมสินคำ้คงเหลือ 6,656,716,965 6,260,198,632 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวช้ำ จ  ำนวน 73.29 ลำ้นบำท 
และกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือรำคำทุนสินคำ้สูงกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจ ำนวน 4.10 ลำ้นบำท 
 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   ทุนที่ออกช ำระแล้ว สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งใน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย ์

ไทย 400.00 400.00 100.00 100.00 

บริษทั คิดดีโลจิสติกส์ จ  ำกดั ธุรกิจขนส่ง ไทย 5.00 5.00 100.00 100.00 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ  ำกดั ธุรกิจผลิต 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ไทย 46.25 18.75 100.00 100.00 

บริษทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจให้บริกำร
ระบบจดัเก็บ

สินคำ้อตัโนมติั 

ไทย 1.25 1.25 100.00 100.00 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 1,079,654,940 

เงินลงทุนเพ่ิม 27,500,000 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 1,107,154,940 

 
กำรลงทุนเพิม่ 
 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ  ำกดั ได้เรียกช ำระทุนเพ่ิมจำกบริษทัจ ำนวน 27.50 ล้ำนบำท ส ำหรับหุ้นสำมญั
จ ำนวน 550,000 หุ้น หุ้นละ 50 บำท สดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม 
 

10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  8,865,706,877 16,308,495 8,052,675,123 16,308,495 
ซ้ือสินทรัพย ์ 410,821,120 203,350 389,718,320 203,350 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (34,772) - (34,772) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (54,015) - (54,015) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (97,713,812) (2,570,720) (97,577,758) (2,570,720) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  9,178,725,398 13,941,125 8,344,726,898 13,941,125 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของกลุ่มกิจกำรและบริษัทซ่ึงมีมูลค่ำตำมบัญชี  
6,442.92 ล้ำนบำท และ 5,659.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 6,429.98 ล้ำนบำท และ 5,646.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) ได้น ำไป 
จดจ ำนอง เพ่ือค  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุขอ้ 11 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 247,132,011 176,756,062 237,740,475 146,166,862 
 

11 เงนิกู้ยืม 
 

11.1 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  1,002 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,427,327,482 6,577,027,529 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,427,328,484 6,577,027,529 

 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน มีเงินฝำกประจ ำธนำคำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นหลกัทรัพย ์
ค ้ำประกนัและค ้ำประกนัโดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมกำร  
 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 2.75 ถึง 7.68 ต่อปี (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.71 ถึง 
7.68 ต่อปี) 
 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
11.2 เงนิกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี  
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  3,048,224,899 
กูย้มืเพ่ิม 90,137,857 

ช ำระคืนเงินกู ้: กระแสเงินสดจ่ำยออก (211,497,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  2,926,865,756 

 
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำวเป็นประเภทลอยตวัอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 4.40 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 
3.55 ถึงร้อยละ 4.13 ต่อปี) เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินหรือท่ีจะมีบนท่ีดิน 
 
ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
 

12 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของสญัญำเช่ำกำรเงินในระหวำ่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 53,241,477 

ช ำระคืน - กระแสเงินสดจ่ำยออก (3,122,190) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 50,119,287 

 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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13 ภำษเีงนิได้ 

 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใช้วิธีประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนคืออตัรำ
ร้อยละ 19 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 24) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (47,915,188) (50,869,806) (45,396,158) (48,794,865) 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (13,455,758) 3,790,045 (13,455,758) 3,790,045 
ภำษีเงินได ้ (61,370,946) (47,079,761) (58,851,916) (45,004,820) 
 

14 หนังสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและ 
กำรค ้ำประกนัสญัญำเช่ำและให้บริกำร และกำรซ้ือและขำยสินคำ้จ ำนวน 139.13 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 140.44 ลำ้นบำท) 
 

15 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึง
หรือมำกกว่ำหน่ึงแห่งโดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมควำมถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพล 
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษทัตลอดจน
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำร บริษทัค  ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบ
ทำงกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยกรรมกำรของบริษทัไดแ้ก่ สมำชิกในครอบครัวตั้งมิตรประชำ ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในบริษทัจ ำนวนร้อยละ 50.14 (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 50.14) และบริษทั ดูโฮม โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 38.57 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 38.57) 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
15.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รับ     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,767,137 1,867,452 
     

รำยได้ค่ำเช่ำ     
บริษทัยอ่ย - - 285,000 150,000 
     

ขำยสินค้ำ     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 378,719 2,826,510 378,719 2,826,510 

 
15.2) ค่ำเช่ำจ่ำย ค่ำบริกำร ดอกเบีย้จ่ำยและเงนิปันผลจ่ำย 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย    
 

บริษทัยอ่ย - - 6,168,000 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240,423 240,423 240,423 6,514,425 

 240,423 240,423 6,408,423 6,514,425 

     
ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกนัจ่ำย     

บริษทัยอ่ย - - 8,973,529 7,888,680 

     
ซ้ือสินค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 514,342 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,830,840 - 8,830,840 - 

 8,830,840 - 9,345,182 - 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

15.3) ลูกหนีอ่ื้น - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 141,300 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,335,543 3,920,520 2,335,543 3,920,520 

 2,335,543 3,920,520 2,476,843 3,920,520 
 

15.4) เจ้ำหนีอ่ื้น - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 514,342 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,384,242 - 9,384,242 - 

 9,384,242 - 9,898,584 - 
 

15.5) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7) 282,400,000 290,900,000 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
15.5) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  290,900,000 

รับช ำระเงินให้กูย้มื (8,500,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  282,400,000 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินท่ีอยู่ในสกุลเงินบำท ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี และ 
มีก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 
 

15.6) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,674,806 5,639,591 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 111,697 179,639 

 5,786,503 5,819,230 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 ภำระผูกพนั 

 
16.1) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำเก่ียวกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำรและสัญญำบริกำรท่ีไม่สำมำรถ
ยกเลิกมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 3,085,783 5,598,623 21,650,467 24,163,307 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,699,738 12,424,995 75,752,619 77,719,047 

เกินกวำ่ 5 ปี 88,711,725 89,510,268 121,511,725 124,710,268 

 104,497,246 107,533,886 218,914,811 226,592,622 

 
16.2) เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ท่ีเปิดสถำนะไวโ้ดยมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวนเงินผูกพนัท่ีจะไดรั้บ
ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำมีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

จ ำนวนเงินผกูพนัท่ีจะไดรั้บ   
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562 : 1,386,393.83 เหรียญสหรัฐฯ    
      ท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 32.40 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 50,046.64 เหรียญสหรัฐฯ   
      ท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 32.54 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 44,919,160 1,628,518 
   
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562 : 1,717,739.86 หยวน   
      ท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 4.76 บำทต่อหยวน   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 10,876,749.55 หยวน   

      ท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 4.78 บำทต่อหยวน) 8,174,565 51,926,181 

 53,093,725 53,554,699 



บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 
16.3) ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัท่ียงัไม่รับรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงินดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

  เทียบเท่ำกบั  เทียบเท่ำกบั 

 สกลุเงนิอ่ืน เงนิบำท สกลุเงนิอ่ืน เงนิบำท 
     

ภำระผกูพนัจำกกำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิต     
   เพ่ือซ้ือสินคำ้     
   - สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐฯ 10,182,895 324,360,196 463,492 15,243,082 
   - สกลุเงินหยวน 16,578,944 78,347,418 12,953,420 62,081,332 

 
17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือพน้
ก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนท่ีเกษียณอำยแุละมีอำยงุำน
มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ปีจะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำร 
ไดป้ระเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ีต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและคำดวำ่จะมีผลกระทบจ ำนวน 4.40 ลำ้นบำท 


	AUDITOR_REPORT
	fs
	NOTES

