
บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน รวมและ 
ขอ้มูลทางการเงิน เฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน  
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้ 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,669,946 167,135,924 115,690,139 139,517,042

เงินลงทุนระยะสนั 65,506 65,184 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 961,394,319 836,367,569 961,680,069 836,367,569

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 7 1,699,935 2,503,537 271,999,935 293,403,537

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 6,790,631,745 6,260,198,632 6,790,631,745 6,260,198,632

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 72,721,829 64,554,584 69,303,654 64,554,409

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,960,183,280 7,330,825,430 8,209,305,542 7,594,041,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 540,498,919 452,611,595 540,498,919 452,611,595

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,120,904,940 1,079,654,940

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 9,168,151,397 8,865,706,877 8,334,611,447 8,052,675,123

สิทธิการเช่า - สุทธิ 8,490,998 8,681,826 8,490,998 8,681,826

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 83,994,265 16,308,495 83,994,265 16,308,495

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,801,635,579 9,343,808,793 10,089,000,569 9,610,431,979

รวมสินทรัพย์ 17,761,818,859 16,674,634,223 18,298,306,111 17,204,473,168

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11.1 6,927,587,664 6,577,027,529 6,927,587,664 6,577,027,529

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2,635,907,317 2,128,126,722 2,635,395,763 2,099,791,642

เงินปันผลคา้งจ่าย 13 2,506,000,000 - 2,506,000,000 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 11.2 862,117,182 838,682,091 862,117,182 838,682,091

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี - สุทธิ 12 12,918,667 12,671,431 12,918,667 12,671,431

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 94,650,672 4,955,945 90,819,541 728,158

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,498,548 34,080,379 6,949,819 34,044,991

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 13,046,680,050 9,595,544,097 13,041,788,636 9,562,945,842

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.2 1,900,317,214 2,209,542,808 1,900,317,214 2,209,542,808

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 12 34,048,179 40,570,046 34,048,179 40,570,046

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,410,435 5,605,693 17,410,435 5,605,693

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,024,740 18,412,821 25,024,740 18,412,821

หนีสินไม่หมุนเวียน 12,795,162 12,590,742 12,795,162 12,590,742

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,989,595,730 2,286,722,110 1,989,595,730 2,286,722,110

รวมหนสิีน 15,036,275,780 11,882,266,207 15,031,384,366 11,849,667,952

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ 

   มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 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 ชาํระแลว้เตม็มูลคา่ 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 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 1,243,163,474 3,309,988,411 1,192,116,330 3,279,999,801

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

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,725,542,604 4,792,367,541 3,266,921,745 5,354,805,216

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 475 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,725,543,079 4,792,368,016 3,266,921,745 5,354,805,216

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 17,761,818,859 16,674,634,223 18,298,306,111 17,204,473,168

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,442,827,680 4,618,076,157 4,442,827,680 4,618,076,157

รายไดค่้าบริการ 33,780,706 35,305,198 33,780,706 35,305,198

รายไดอื้น 33,995,546 27,760,883 35,952,014 29,931,618

รวมรายได้ 4,510,603,932 4,681,142,238 4,512,560,400 4,683,312,973

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,736,523,615 3,978,472,649 3,736,065,065 3,978,472,649

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 358,222,658 407,197,522 366,074,310 413,564,494

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,239,484 81,488,258 105,092,541 88,729,013

รวมค่าใช้จ่าย 4,191,985,757 4,467,158,429 4,207,231,916 4,480,766,156

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 318,618,175 213,983,809 305,328,484 202,546,817

ตน้ทุนทางการเงิน (75,928,179) (73,269,538) (75,928,179) (73,269,538)

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 242,689,996 140,714,271 229,400,305 129,277,279

ภาษีเงินได้ 14 (50,197,130) (31,901,326) (47,749,775) (29,603,885)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 192,492,866 108,812,945 181,650,530 99,673,394

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 192,492,866 108,812,945 181,650,530 99,673,394

การแบ่งปันกําไรสุทธิและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 192,492,866 108,812,945 181,650,530 99,673,394

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

192,492,866 108,812,945 181,650,530 99,673,394

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.14 0.08 0.13 0.07

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9,352,298,232 9,500,473,725 9,352,298,232 9,500,473,725

รายไดค่้าบริการ 74,026,937 77,581,428 74,026,937 77,581,428

รายไดอื้น 61,467,077 42,128,770 65,475,633 46,316,924

รวมรายได้ 9,487,792,246 9,620,183,923 9,491,800,802 9,624,372,077

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 7,875,767,547 8,164,606,777 7,875,172,944 8,164,606,777

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 719,558,083 761,150,898 734,092,076 779,280,552

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 189,328,472 173,122,547 205,422,557 180,991,792

ค่าใชจ่้ายอืน - 2,744,859 - 2,744,859

รวมค่าใช้จ่าย 8,784,654,102 9,101,625,081 8,814,687,577 9,127,623,980

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 703,138,144 518,558,842 677,113,225 496,748,097

ตน้ทุนทางการเงิน (152,395,005) (145,131,475) (152,395,005) (145,131,475)

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 550,743,139 373,427,367 524,718,220 351,616,622

ภาษีเงินได้ 14 (111,568,076) (78,981,087) (106,601,691) (74,608,705)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 439,175,063 294,446,280 418,116,529 277,007,917

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 439,175,063 294,446,280 418,116,529 277,007,917

การแบ่งปันกําไรสุทธิและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 439,175,063 294,446,280 418,116,529 277,007,917

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

439,175,063 294,446,280 418,116,529 277,007,917

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.31 0.21 0.30 0.20

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทุนทีออก ส่วนตาํจาก รวมส่วนของ

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้  สํารอง การเปลยีนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น การควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร สัดส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 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

การซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - (449,900) (449,900)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 294,446,280 - 294,446,280 - 294,446,280

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) - 3,593,138,135 5,960,085 5,055,367,265 100 5,055,367,365

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 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

จ่ายเงินปันผล 13 - - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 439,175,063 - 439,175,063 - 439,175,063

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 20,150,000 1,243,163,474 5,960,085 2,725,542,604 475 2,725,543,079

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

7



บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สํารอง

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวมส่วนเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 277,007,917 277,007,917

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 - 3,581,659,857 5,636,315,272

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

จ่ายเงินปันผล 13 - - - (2,506,000,000) (2,506,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 418,116,529 418,116,529

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 1,192,116,330 3,266,921,745

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 550,743,139 373,427,367 524,718,220 351,616,622

รายการปรับปรุง :

ค่าเสือมราคา 10 196,094,656 175,568,655 195,500,052 175,568,655

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 6,883,076 5,131,365 6,883,076 5,131,365

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 190,828 190,828 190,828 190,828

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเคลือนไหวชา้ 8 (70,507,346) 39,247,562 (70,507,346) 39,247,562

ค่าเผอืราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 8 (3,756,249) 8,453,799 (3,756,249) 8,453,799

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,689,554) (1,022,446) (1,689,554) (1,022,446)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 54,014 222,399 54,014 222,399

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 12,673,866 19,973,052 12,673,866 19,973,052

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,916,244) 394,741 (1,916,244) 394,741

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพมิขึน 6,611,919 3,291,061 6,611,919 3,291,061

ดอกเบียรับ (3,493,723) (2,174,640) (6,932,244) (6,062,794)

ดอกเบียจ่าย 152,395,005 145,131,475 152,395,005 145,131,475

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (100,547,176) 59,101,535 (100,832,926) 59,101,535

สินคา้คงเหลือ (456,169,518) (241,439,045) (456,169,518) (241,439,045)

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (37,153,440) 18,189,234 (37,153,440) 18,189,234

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  (8,167,245) 15,056,317 (4,749,245) 15,056,317

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 536,507,178 331,454,201 536,742,103 333,530,981

หนีสินหมุนเวียนอืน (26,581,831) (9,759,785) (27,095,172) (9,759,785)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 204,420 238,617 204,420 238,617

กระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงาน 752,375,775 940,676,292 725,171,565 917,054,173

จ่ายภาษีเงินได้ (10,068,607) (126,139,183) (4,705,566) (124,142,731)

จ่ายดอกเบีย (150,279,119) (144,429,906) (150,279,118) (144,429,906)

รับดอกเบีย 3,493,723 1,518,710 6,932,244 5,406,862

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 595,521,772 671,625,913 577,119,125 653,888,398

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนัเพมิขึน (87,887,324) (40,129,093) (87,887,324) (40,129,093)

เงินลงทุนระยะสนัเพมิขึน (322) (319) - -

เงินสดจ่ายให้กูยื้มพนกังาน (205,633) (2,664,245) (205,633) (2,664,245)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูยื้มพนกังาน 1,009,235 4,431,716 1,009,235 4,431,716

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย - - - (61,200,000)

เงินรับชาํระจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 16.6 - - 20,600,000 70,500,000

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (587,049,796) (687,047,588) (538,358,396) (687,047,588)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,060,951) (445,000) (16,060,951) (445,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,732,160 1,129,681 2,732,160 1,129,681

เงินลดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทวัไป - 1,360,000 - 1,360,000

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (41,250,000) (4,999,900)

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (687,462,631) (695,944,227) (659,420,909) (691,643,808)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย

ทีไดรั้บจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 450,000 - -

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ยโดยซือหุ้นจากส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - (449,900) - -

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 350,083,929 52,384,827 350,083,929 52,384,827

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 (6,274,631) (6,323,993) (6,274,631) (6,323,993)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 527,703,497 283,840,657 527,703,497 283,840,657

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 (813,494,000) (255,058,696) (813,494,000) (255,058,696)

เงินสดสุทธิไดม้าจากในกิจกรรมจดัหาเงิน 58,018,795 74,842,895 58,018,795 74,842,795

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพมิขึนสุทธิ (33,922,064) 50,524,581 (24,282,989) 37,087,385

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน (20,120) 6,508 (20,120) 6,508

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 133,193,740 140,794,764 115,213,933 126,323,690

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สําหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วยรายการดงันี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,669,946 141,869,634 115,690,139 127,398,560

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11 (476,206) (1,074,870) (476,206) (1,074,870)

133,193,740 140,794,764 115,213,933 126,323,690

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสําคัญ

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 6,983,204 22,943,059 6,983,204 22,943,059

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,506,000,000 - 2,506,000,000 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรีมงคล ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34190 
 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัคำ้ปลีกและคำ้ส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
บริษทัมีสำขำท่ีเปิดให้บริกำรจ ำนวน 10 สำขำ และ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ 1 ศูนย ์(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 9 สำขำ และ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ 1 ศูนย)์ 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจของบริษทัเมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม   
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอไดรั้บกำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของ 
และงบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงิน
เพ่ิมเติมตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษ ำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบับภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูล 
ทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับ  
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำย
เป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้
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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 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำน  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำน้ี 

 
4 ประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย  
กำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดเ้ปลี่ยนแปลงประมำณกำรบญัชี เก่ียวกบักำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของ
สินคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ เน่ืองจำกผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรแยกหมวดหมู่สินคำ้ในรำยละเอียดเพ่ิมเติม และพิจำรณำปัจจยักำรเส่ือมสภำพตำม
เทคโนโลยีของสินคำ้ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรดงักล่ำว ท ำให้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ลดลงจำกกำรใช้
ประมำณกำรเดิมจ ำนวน 52.86 ลำ้นบำท 
 

5 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ในลกัษณะ
เดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  ซ่ึงพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิ ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือ
คณะกรรมกำรบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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5 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ส่วนงำนธุรกิจ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจคำ้ปลีกและคำ้ส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในครัวเรือน 
ดังนั้ นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ำเสนอในขอ้มูลทำงกำรเงินน้ี 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 
ผูม้ีอ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ำเสนอในขอ้มูลทำงกำรเงินน้ี 
 
จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมจงัหวะเวลำกำรรับรู้รำยได ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้  
เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) - รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,442,827,680 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - รำยไดจ้ำกบริกำรขนส่ง 33,780,706 

รวมรำยได ้ 4,476,608,386 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้  
เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) - รำยไดจ้ำกกำรขำย 9,352,298,232 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - รำยไดจ้ำกบริกำรขนส่ง 74,026,937 

รวมรำยได ้ 9,426,325,169 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ - สุทธ ิ

 
ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ ท่ีรวมอยูใ่นลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 471,961,472 346,767,457 471,961,472 346,767,457 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 271,485,797 296,209,689 271,485,797 296,209,689 
               3 - 6 เดือน 47,784,989 35,818,409 47,784,989 35,818,409 
               6 - 12 เดือน 36,381,668 26,325,332 36,381,668 26,325,332 
               12 - 24 เดือน 43,682,734 24,120,180 43,682,734 24,120,180 

               เกินกว่ำ 24 เดือน 115,258,177 116,163,838 115,258,177 116,163,838 

รวม 986,554,837 845,404,905 986,554,837 845,404,905 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (106,679,088) (94,005,223) (106,679,088) (94,005,223) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 879,875,749 751,399,682 879,875,749 751,399,682 

 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจำกยอดลูกหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกลูกคำ้ 

 
7 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กูยื้มระยะสั้น - พนกังำน 1,699,935 2,503,537 1,699,935 2,503,537 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 16.6) - - 270,300,000 290,900,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้น 1,699,935 2,503,537 271,999,935 293,403,537 

 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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8 สินค้ำคงเหลือ - สุทธ ิ
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สินคำ้ส ำเร็จรูป 6,785,553,726 6,332,803,721 

สินคำ้ระหว่ำงทำง 80,164,443 76,744,930 

 6,865,718,169 6,409,548,651 
หกั ค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ (69,893,281) (140,400,627) 

 ค่ำเผื่อรำคำทุนของสินคำ้สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,193,143) (8,949,392) 

รวมสินคำ้คงเหลือ 6,790,631,745 6,260,198,632 

 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวช้ำ จ ำนวน 70.51 ลำ้นบำท 
และกลบัรำยกำรค่ำเผื่อรำคำทุนสินคำ้สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจ ำนวน 3.76 ลำ้นบำท 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทุนที่ออกช ำระแล้ว สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งใน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ประเภทธุรกิจ ประเทศ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ำกดั ธุรกิจกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย ์

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 60.00 18.75 100.00 100.00 

บริษทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั ธุรกิจให้บริกำร
ระบบจดัเก็บสินคำ้

อตัโนมติั 

ไทย 1.25 1.25 100.00 100.00 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 1,079,654,940 

เงินลงทุนเพ่ิม 41,250,000 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 1,120,904,940 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ำกัด 
 
ในเดือนมกรำคม และเมษำยน พ.ศ. 2562 บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ำกัด ได้เรียกช ำระทุนเพ่ิมจำกบริษัทจ ำนวน 27.50 ล้ำนบำท และ  
13.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 550,000 หุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษทัยงัคงเป็นร้อยละ 100  
 

10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีกำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน อำคำร สินทรัพย์ ที่ดิน 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 ์ 558,143,691 16,060,951 537,040,891 16,060,951 
โอนสินทรัพย ์ (58,507,895) 58,507,895 (58,507,895) 58,507,895 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (1,096,620) - (1,096,620) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (196,094,656) (6,883,076) (195,500,052) (6,883,076) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  9,168,151,397 83,994,265 8,334,611,447 83,994,265 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของกลุ่มกิจกำรและบริษัทซ่ึงมีมูลค่ำตำมบัญชี  
6,398.76  ล้ำนบำท  และ 5,615.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 6,430 ล้ำนบำท และ 5,647 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) ได้น ำไป 
จดจ ำนอง เพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุขอ้ 11 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผูกพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 75,840,183 176,756,062 66,353,783 146,166,862 
 

11 เงินกู้ยืม 
 
11.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  476,206 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,927,111,458 6,577,027,529 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,927,587,664 6,577,027,529 

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน มีเงินฝำกประจ ำธนำคำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นหลักทรัพย ์
ค ้ำประกนัและค ้ำประกนัโดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมกำร  
 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 2.82 ถึง 7.68 ต่อปี (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.71 ถึง 
7.68 ต่อปี) 
 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
11.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  3,048,224,899 
กูยื้มเพ่ิม 527,703,497 

ช ำระคืนเงินกู ้: กระแสเงินสดจ่ำยออก (813,494,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  2,762,434,396 

 
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูยื้มระยะยำวเป็นประเภทลอยตวัอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 
3.55 ถึงร้อยละ 4.13 ต่อปี) เงินกูยื้มระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินหรือท่ีจะมีบนท่ีดิน 
 
ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนผูถ้ือหุ้น เป็นตน้ 
 

12 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธ ิ
 
กำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำเช่ำกำรเงินในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 53,241,477 

ช ำระคืน - กระแสเงินสดจ่ำยออก (6,274,631) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 46,966,846 

 
13 เงินปันผลจ่ำย 

 
เมื่อวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 ได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเป็นเงินสด 
จ ำนวน 1.79 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,506 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 28 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดจ่้ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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14 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชวิ้ธีประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นไดแ้ก่
อตัรำร้อยละ 18 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 24) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 51,848,146 41,382,333 49,400,791 39,084,892 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,651,016) (9,481,007) (1,651,016) (9,481,007) 

ภำษีเงินได ้ 50,197,130 31,901,326 47,749,775 29,603,885 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 99,763,334 92,252,138 94,796,949 87,879,756 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,804,742 (13,271,051) 11,804,742 (13,271,051) 

ภำษีเงินได ้ 111,568,076 78,981,087 106,601,691 74,608,705 

 
15 หนังสือค ำ้ประกันที่ออกโดยธนำคำร 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและ 
กำรค ้ำประกนัสัญญำเช่ำและให้บริกำร และกำรซ้ือและขำยสินคำ้จ ำนวน 139.13 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 140.44 ลำ้นบำท) 
 

16 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึง
หรือมำกกว่ำหน่ึงแห่งโดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมควำมถึง บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพล  
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษทัตลอดจน
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบ
ทำงกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดยกรรมกำรของบริษทัไดแ้ก่ สมำชิกในครอบครัวตั้งมิตรประชำ ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในบริษทัจ ำนวนร้อยละ 50.14 (31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 50.14) และบริษทั ดูโฮม โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 38.57 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 38.57) 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
16.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - 1,709,608 1,867,452 

     
รำยได้ค่ำเช่ำ     

บริษทัยอ่ย - - 285,000 150,000 

     
ขำยสินค้ำ     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,272,437 3,753,015 1,272,437 3,568,102 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - 3,476,745 3,889,684 

     
รำยได้ค่ำเช่ำ     

บริษทัยอ่ย - - 570,000 300,000 

     
ขำยสินค้ำ     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,651,156 6,394,612 1,651,156 6,394,612 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
16.2) ค่ำเช่ำจ่ำย ค่ำบริกำรและดอกเบีย้จ่ำย 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 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 6,647,217 

 240,423 240,423 6,408,423 6,647,217 

     
ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกันจ่ำย     

บริษทัยอ่ย - - 8,308,307 8,244,110 

     
ซ้ือสินค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 1,683,650 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,453,970 - 11,453,970 - 

 11,453,970 - 13,137,620 - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย    
 

บริษทัยอ่ย - - 12,336,000 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 480,846 480,846 480,846 13,121,820 

 480,846 480,846 12,816,846 13,121,820 

     
ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกันจ่ำย     

บริษทัยอ่ย - - 17,281,836 16,132,790 

     
ซ้ือสินค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 2,197,992 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,284,810 - 20,284,810 - 

 20,284,810 - 22,482,802 - 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
16.3) ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 285,750 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,344,307 3,920,520 1,344,307 3,920,520 

 1,344,307 3,920,520 1,630,057 3,920,520 
 

16.4) เจ้ำหนี้อ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 2,351,852 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,613 - 15,613 - 

 15,613 - 2,367,465 - 
 
16.5) เงินปันผลค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินปันผลค้ำงจ่ำยกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

 
 

กรรมกำร 1,256,580,000 - 1,256,580,000 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,249,420,000 - 1,249,420,000 - 

 2,506,000,000 - 2,506,000,000 - 
 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

16.6) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7) 270,300,000 290,900,000 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัย่อย ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  290,900,000 

รับช ำระเงินให้กูย้ืม (20,600,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  270,300,000 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีอยู่ในสกุลเงินบำท ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี และมี
ก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 

 

16.7) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,415,866 5,656,620 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,725,029 179,639 

 7,140,895 5,836,259 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,090,672 11,296,212 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,836,726 359,277 

 12,927,398 11,655,489 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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17 ภำระผูกพัน 

 
17.1) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำเก่ียวกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำรและสัญญำบริกำรท่ีไม่สำมำรถ
ยกเลิกมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 8,111,123 5,598,623 25,247,123 24,163,307 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,957,876 12,424,995 59,357,876 77,719,047 

เกินกว่ำ 5 ปี 86,802,426 89,510,268 117,202,426 124,710,268 

 115,871,425 107,533,886 201,807,425 226,592,622 

 
17.2) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
สัญญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีสัญญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ท่ีเปิดสถำนะไวโ้ดยมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวนเงินผูกพนัท่ีจะไดรั้บ
ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำมีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

จ ำนวนเงินผูกพนัท่ีจะไดรั้บ   
   30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 : 13,610,015.32 เหรียญสหรัฐฯ    
      ท่ีอตัรำแลกเปลี่ยน 31.59 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 50,046.64 เหรียญสหรัฐฯ   
      ท่ีอตัรำแลกเปลี่ยน 32.54 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 430,005,078 1,628,518 
   
   30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 : 9,497,153.41 หยวน   
      ท่ีอตัรำแลกเปลี่ยน 4.69 บำทต่อหยวน   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 10,876,749.55 หยวน   

      ท่ีอตัรำแลกเปลี่ยน 4.78 บำทต่อหยวน) 44,556,507 51,926,181 

 474,561,585 53,554,699 

 



บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

26 

 
17 ภำระผูกพัน (ต่อ) 

 
17.3) ภำระผูกพันอ่ืน ๆ  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัท่ียงัไม่รับรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงินดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

  เทียบเท่ำกับ  เทียบเท่ำกับ 

 สกุลเงินอ่ืน เงินบำท สกุลเงินอ่ืน เงินบำท 
     

ภำระผูกพนัจำกกำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิต     
   เพ่ือซ้ือสินคำ้     
   - สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐฯ 5,558,141 171,802,124 463,492 15,243,082 
   - สกลุเงินหยวน 26,063,276 117,344,669 12,953,420 62,081,332 

 
18 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้รับช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมเติมส ำหรับหุ้นจ ำนวน 456.16 ลำ้นหุ้น ท่ีได้น ำเสนอขำยหลกัทรัพยต์่อ
ประชำชนคร้ังแรกโดยหุ้นสำมญัจ ำนวนดังกล่ำวมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ท่ีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.8 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 
3,558.05 ลำ้นบำท หุ้นสำมญัของกิจกำรไดเ้ร่ิมเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ซ้ือท่ีดิน และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 280  ลำ้นบำทจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือสร้ำงสำขำ 
ในอนำคต  
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