
บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบั 
งวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน  
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิ 
เฉพาะกจิการระหวา่งกาล ดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 143,140,848 167,135,924 126,417,947 139,517,042

เงนิลงทุนระยะสัน้ 65,537 65,184 - -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 6 903,848,377 838,871,106 904,423,127 838,871,106

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 15.5 - - 262,800,000 290,900,000

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 7 6,679,705,323 6,260,198,632 6,679,705,323 6,260,198,632

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 76,341,180 64,554,584 72,628,324 64,554,409

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,803,101,265 7,330,825,430 8,045,974,721 7,594,041,189

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากประจาํธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 540,706,203 452,611,595 540,706,203 452,611,595

เงนิลงทุนทัว่ไป 500,000 500,000 500,000 500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 1,120,904,940 1,079,654,940

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 9 9,524,313,910 8,865,706,877 8,687,171,950 8,052,675,123

สทิธกิารเชา่ - สทุธิ 8,394,002 8,681,826 8,394,002 8,681,826

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 9 80,411,178 16,308,495 80,411,178 16,308,495

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 10,154,325,293 9,343,808,793 10,438,088,273 9,610,431,979

รวมสินทรพัย ์ 17,957,426,558 16,674,634,223 18,484,062,994 17,204,473,168

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10.1 5,381,504,027 6,577,027,529 5,381,504,027 6,577,027,529

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,923,104,063 2,128,126,722 1,922,287,661 2,099,791,642

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10.2 1,207,342,162 838,682,091 1,207,342,162 838,682,091

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 13,044,179 12,671,431 13,044,179 12,671,431

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 3,038,855 4,955,945 1,026,388 728,158

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 15,251,499 34,080,379 14,364,426 34,044,991

รวมหนี้สินหมนุเวียน 8,543,284,785 9,595,544,097 8,539,568,843 9,562,945,842

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10.2 3,003,605,816 2,209,542,808 3,003,605,816 2,209,542,808

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 30,739,658 40,570,046 30,739,658 40,570,046

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 15,403,819 5,605,693 15,403,819 5,605,693

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,199,647 18,412,821 26,199,647 18,412,821

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 12,897,372 12,590,742 12,897,372 12,590,742

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 3,088,846,312 2,286,722,110 3,088,846,312 2,286,722,110

รวมหนี้สิน 11,632,131,097 11,882,266,207 11,628,415,155 11,849,667,952

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 11

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   (31 ธนัวาคม พ.ศ.2561: 

   1,400,000,000 หุน้ 

   ชาํระแลว้เตม็มลูคา่) 1,856,160,000 1,400,000,000 1,856,160,000 1,400,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 3,664,275,510 654,655,415 3,664,275,510 654,655,415

สว่นตํ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -

กาํไรสะสม

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

ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,377,135,761 3,309,988,411 1,315,062,329 3,279,999,801

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 5,960,085 5,960,085 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,325,294,986 4,792,367,541 6,855,647,839 5,354,805,216

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 475 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,325,295,461 4,792,368,016 6,855,647,839 5,354,805,216

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 17,957,426,558 16,674,634,223 18,484,062,994 17,204,473,168

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,086,349,546 4,394,378,449 4,086,349,546 4,394,378,449

รายไดค้า่บรกิาร 31,447,933 37,311,737 31,447,933 37,311,737

รายไดอ้ื่น 31,603,459 24,453,412 33,706,755 26,954,653

รวมรายได้ 4,149,400,938 4,456,143,598 4,151,504,234 4,458,644,839

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,442,030,318 3,754,417,314 3,441,979,697 3,754,417,314

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 369,921,772 396,935,904 377,107,001 403,411,197

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 114,404,839 101,717,758 123,022,148 109,422,557

คา่ใชจ้า่ยอื่น 8,569,988 297,210 8,569,988 297,210

รวมค่าใช้จ่าย 3,934,926,917 4,253,368,186 3,950,678,834 4,267,548,278

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 214,474,021 202,775,412 200,825,400 191,096,561

ตน้ทุนทางการเงนิ (75,155,713) (87,242,570) (75,155,713) (87,242,570)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 139,318,308 115,532,842 125,669,687 103,853,991

ภาษเีงนิได้ 13 (5,346,021) (23,924,744) (2,723,688) (21,505,310)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 133,972,287 91,608,098 122,945,999 82,348,681

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 133,972,287 91,608,098 122,945,999 82,348,681

การแบง่ปันกาํไรสทุธิและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 133,972,287 91,608,098 122,945,999 82,348,681

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

133,972,287 91,608,098 122,945,999 82,348,681

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.08 0.07 0.07 0.06

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 13,438,647,778 13,894,852,174 13,438,647,778 13,894,852,174

รายไดค้า่บรกิาร 105,474,870 114,893,165 105,474,870 114,893,165

รายไดอ้ื่น 92,623,294 66,582,182 98,735,146 73,271,577

รวมรายได้ 13,636,745,942 14,076,327,521 13,642,857,794 14,083,016,916

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 11,317,797,865 11,919,024,091 11,317,152,641 11,919,024,091

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 1,089,479,855 1,158,086,802 1,111,199,077 1,182,691,749

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 303,733,311 274,840,305 328,444,705 290,414,349

คา่ใชจ้า่ยอื่น 8,122,746 3,042,069 8,122,746 3,042,069

รวมค่าใช้จ่าย 12,719,133,777 13,354,993,267 12,764,919,169 13,395,172,258

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 917,612,165 721,334,254 877,938,625 687,844,658

ตน้ทุนทางการเงนิ (227,550,718) (232,374,045) (227,550,718) (232,374,045)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 690,061,447 488,960,209 650,387,907 455,470,613

ภาษเีงนิได้ 13 (116,914,097) (102,905,831) (109,325,379) (96,114,015)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 573,147,350 386,054,378 541,062,528 359,356,598

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 573,147,350 386,054,378 541,062,528 359,356,598

การแบง่ปันกาํไรสทุธิและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 573,147,350 386,054,378 541,062,528 359,356,598

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

573,147,350 386,054,378 541,062,528 359,356,598

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.38 0.28 0.36 0.26

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนที่ออก ส่วนต ํา่จาก รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้  สาํรอง การเปลี่ยนแปลง ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

การออกหุน้ของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - 450,375 450,375

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจาก

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - - (449,900) (449,900)

จา่ยเงนิปันผล - - - - (200,000,000) - (200,000,000) - (200,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 386,054,378 - 386,054,378 - 386,054,378

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) - 3,484,746,233 5,960,085 4,946,975,363 475 4,946,975,838

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 11 456,160,000 3,009,620,095 - - - - 3,465,780,095 - 3,465,780,095

จา่ยเงนิปันผล 12 - - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 573,147,350 - 573,147,350 - 573,147,350

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,856,160,000 3,664,275,510 (598,386,370) 20,150,000 1,377,135,761 5,960,085 6,325,294,986 475 6,325,295,461

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

7



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

จา่ยเงนิปันผล - - - (200,000,000) (200,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 359,356,598 359,356,598

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 - 3,464,008,538 5,518,663,953

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

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 11 456,160,000 3,009,620,095 - - 3,465,780,095

จา่ยเงนิปันผล 12 - - - (2,506,000,000) (2,506,000,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 541,062,528 541,062,528

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,856,160,000 3,664,275,510 20,150,000 1,315,062,329 6,855,647,839

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 690,061,447 488,960,209 650,387,907 455,470,613

รายการปรบัปรงุ :

คา่เสือ่มราคา 9 294,528,139 278,436,002 293,469,946 278,436,002

คา่ตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 10,466,163 7,891,386 10,466,163 7,891,386

คา่ตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่า 287,824 287,823 287,824 287,823

คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ 7 (67,534,677) 45,104,328 (67,534,677) 45,104,328

คา่เผือ่ราคาทนุของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 7 (6,515,509) (6,267,391) (6,515,509) (6,267,391)

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,382,120) (984,252) (1,382,120) (984,252)

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 157,602 481,087 157,602 481,087

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 22,943,698 35,112,360 22,943,698 35,112,360

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,021,846 (1,676,729) 1,021,846 (1,676,729)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้ 7,786,826 3,798,673 7,786,826 3,798,673

ดอกเบีย้รบั (2,425,027) (3,574,191) (7,540,446) (9,413,585)

ดอกเบีย้จา่ย 227,550,718 232,374,045 227,550,718 232,374,045

การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (28,147,746) (29,544,133) (28,722,496) (29,944,133)

สนิคา้คงเหลอื (345,456,505) (373,225,524) (345,456,505) (373,225,524)

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่สนิคา้ (59,522,186) 37,831,623 (59,522,186) 37,831,623

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (11,786,596) 13,338,244 (8,073,915) 13,338,311

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (173,309,926) (401,824,975) (173,379,849) (400,380,043)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (18,828,880) 26,371,067 (19,680,565) 26,371,067

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 306,630 357,926 306,630 357,926

กระแสเงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 540,201,721 353,247,578 496,570,892 314,963,587

จา่ยภาษเีงนิได้ (109,033,061) (228,382,377) (99,229,023) (222,717,679)

จา่ยดอกเบีย้ (227,749,230) (230,012,724) (227,749,229) (230,012,724)

รบัดอกเบีย้ 2,425,027 3,574,191 7,540,446 9,413,585

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 205,844,457 (101,573,332) 177,133,086 (128,353,231)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากประจาํธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัเพิม่ขึน้ (88,094,608) (173,066,653) (88,094,608) (173,066,653)

เงนิลงทนุระยะสัน้เพิม่ขึน้ (353) (350) - -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 15.5 - - (4,500,000) (61,300,000)

เงนิรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 15.5 - - 32,600,000 86,000,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,045,771,051) (735,512,999) (993,014,052) (735,512,999)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (16,060,951) (2,273,489) (16,060,951) (2,273,489)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,585,518 1,183,687 2,585,518 1,183,687

เงนิลดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุทัว่ไป - 1,360,000 - 1,360,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 8 - - (41,250,000) (11,249,525)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการขาย - 27,420,621 - 27,420,621

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,147,341,445) (880,889,183) (1,107,734,093) (867,438,358)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย

ทีไ่ดร้บัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ - 450,375 - -

ลงทนุเพิม่ในบรษิทัยอ่ยโดยซือ้หุน้จากสว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ - (449,900) - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (1,197,042,329) 1,267,305,721 (1,197,042,329) 1,267,305,721

จา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (9,457,640) (9,461,485) (9,457,640) (9,461,485)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10.2 2,227,703,497 399,393,035 2,227,703,497 399,393,035

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10.2 (1,064,980,418) (373,366,696) (1,064,980,418) (373,366,696)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัสทุธิ 11 3,465,780,095 - 3,465,780,095 -

เงนิปันผลจา่ย 12 (2,506,000,000) (200,000,000) (2,506,000,000) (200,000,000)

เงินสดสทุธิได้มาจากในกิจกรรมจดัหาเงิน 916,003,205 1,083,871,050 916,003,205 1,083,870,575

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (25,493,783) 101,408,535 (14,597,802) 88,078,986

(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ

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

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (20,120) (3,683) (20,120) (3,683)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 141,622,021 191,668,527 124,899,120 177,305,100

สาํหรบัข้อมลูในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วยรายการดงันี้

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 143,140,848 191,668,527 126,417,947 177,305,100

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 10.1 (1,518,827) - (1,518,827) -

141,622,021 191,668,527 124,899,120 177,305,100

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 3,122,324 12,725,577 3,122,324 12,725,577

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
ดงันี้ 
 

ส ำนกังำนใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรมีงคล ต ำบลวำรนิช ำรำบ อ ำเภอวำรนิช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34190 
 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวนัที ่ 
24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญำตให้หุ้นสำมญัของกิจกำร เป็นหลักทรพัย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์โดยใชช้ือ่ยอ่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยว์ำ่ “DOHOME” 
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับค้ำปลีกและค้ำส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใช้ในครวัเรือน ณ วันที ่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีำขำทีเ่ปิดใหบ้รกิำรจ ำนวน 11 สำขำ และ ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ 1 ศูนย ์(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 :  
9 สำขำ และ ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 1 ศนูย)์ 
 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมือ่วนัที ่
8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอไดร้บักำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที่ 34  
เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ขอ้มลูทำงกำรเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดง
กำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงนิสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงนิประจ ำปี 
ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิจดัท ำ
เป็นแบบย่อ บรษิัทได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิเพิม่เตมิตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

นโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

รำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้ครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบั
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี
 

ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลตัง้คำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดวำ่จะได้ 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
3.1 สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ  

ซึ่งจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีผลกระทบ 
ทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

3.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีป่ระกำศแลว้ และจะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบั
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำร 
ไมไ่ดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมด่งักล่ำวมำถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเหล่ำนี้ 

 
4 ประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนที่มผีลกระทบต่ อ 
กำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลที่เกดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำง  
จำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
และแหล่งทีม่ำของขอ้มลูทีส่ ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรทีม่อียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงงวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลีย่นแปลงประมำณกำรบญัช ีเกีย่วกบักำรตัง้ส ำรองคำ่เผื่อ
กำรลดมูลค่ำของสนิคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ เนื่องจำกผูบ้รหิำรไดท้ ำกำรแยกหมวดหมู่สนิคำ้ในรำยละเอยีดเพิม่เตมิ และ
พจิำรณำปัจจยักำรเสื่อมสภำพตำมเทคโนโลยขีองสนิคำ้ กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรดงักล่ำว ท ำใหค้่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของ
สนิคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ลดลงจำกกำรใชป้ระมำณกำรเดมิจ ำนวน 52.34 ลำ้นบำท 
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5 ข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำน
ภูมศิำสตรใ์นลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำจำกก ำไรสุทธ ิ 
ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  
ของสว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอืคณะกรรมกำรบรหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 

 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรในส่วนงำนธุรกจิเดยีว คอื ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งวสัดุก่อสรำ้ง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
ในครวัเรอืน ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดยีวผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัทีน่ ำเสนอในขอ้มลูทำงกำรเงนินี้ 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
เพยีงส่วนงำนเดยีวผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัที่
น ำเสนอในขอ้มลูทำงกำรเงนินี้ 
 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมจงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้มดีงัต่อไปนี้ 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้  
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - รำยไดจ้ำกกำรขำย 13,438,647,778 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - รำยไดจ้ำกบรกิำรขนสง่ 105,474,870 

รวมรำยได ้ 13,544,122,648 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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6 ลกูหน้ีกำรค้ำและตัว๋เงินรบั - สทุธิ 

 

ลกูหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั ทีร่วมอยูใ่นลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 441,163,592 346,767,457 441,163,592 346,767,457 
คำ้งช ำระไมเ่กนิ 3 เดอืน 207,398,344 296,209,689 207,398,344 296,209,689 
   3 - 6 เดอืน 43,580,181 35,818,409 43,580,181 35,818,409 
   6 - 12 เดอืน 45,321,696 26,325,332 45,321,696 26,325,332 
   12 - 24 เดอืน 49,944,694 24,120,180 49,944,694 24,120,180 
   เกนิกวำ่ 24 เดอืน 115,783,699 116,163,838 115,783,699 116,163,838 
รวม 903,192,206 845,404,905 903,192,206 845,404,905 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (116,948,920) (94,005,223) (116,948,920) (94,005,223) 

ลกูหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 786,243,286 751,399,682 786,243,286 751,399,682 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูจำกยอดลูกหนี้หลงัหกัหลกัประกนัทีไ่ดร้บัจำกลูกคำ้ 
 

7 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 6,669,827,729 6,332,803,721 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 85,177,427 76,744,930 
 6,755,005,156 6,409,548,651 
หกั คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ (72,865,950) (140,400,627) 
 คำ่เผือ่รำคำทนุของสนิคำ้สงูกว่ำมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (2,433,883) (8,949,392) 

รวมสนิคำ้คงเหลอื 6,679,705,323 6,260,198,632 
 

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อสนิค้ำล้ำสมยัและเคลื่อนไหวช้ำ  
จ ำนวน 67.53 ลำ้นบำท และกลบัรำยกำรคำ่เผือ่รำคำทุนสนิคำ้สงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัจ ำนวน 6.52 ลำ้นบำท 
 

ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 อำจมสีนิคำ้คงเหลอืบำงส่วนในรำ้นคำ้ทีส่ำขำอุบลรำชธำนีไดร้บัควำมเสยีหำยจำกเหตุอุทกภยั 
กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสยีหำย อย่ำงไรก็ดีกลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสยีหำย 
จำกอุทกภยั 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทุนท่ีออกช ำระแล้ว สดัส่วนของกำรถือหุ้น 

   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
  จดัตัง้ใน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ประเภทธรุกิจ ประเทศ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บรษิทั ดโูฮม กรุ๊ป จ ำกดั ธุรกจิกำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย ์

ไทย 400.00 400.00 100.00 100.00 

บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ำกดั ธุรกจิขนสง่ ไทย 5.00 5.00 100.00 100.00 
บรษิทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ธุรกจิผลติ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ไทย 60.00 18.75 100.00 100.00 

บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรระบบ
จดัเกบ็สนิคำ้อตัโนมตั ิ

ไทย 1.25 1.25 100.00 100.00 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้งวด 1,079,654,940 
เงนิลงทุนเพิม่ 41,250,000 

มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัสิน้งวด 1,120,904,940 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ี จ ำกดั 
 
ในเดอืนมกรำคม และเมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระทุนเพิม่จำกบรษิทัจ ำนวน 27.50 ลำ้นบำท 
และ 13.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 550,000 หุน้ สดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัยงัคงเป็นรอ้ยละ 100  
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมกีำรเปลีย่นแปลง
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 8,865,706,877 16,308,495 8,052,675,123 16,308,495 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,013,004,067 16,060,951 987,835,668 16,060,951 
โอนสนิทรพัย ์ (58,507,895) 58,507,895 (58,507,895) 58,507,895 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (1,361,000) - (1,361,000) - 
คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย (294,528,139) (10,466,163) (293,469,946) (10,466,163) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 9,524,313,910 80,411,178 8,687,171,950 80,411,178 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งบำงส่วนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัซึ่งมมีูลค่ำ 
ตำมบญัช ี6,350 ล้ำนบำท และ 5,567 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 6,430 ล้ำนบำท และ 5,647 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) ไดน้ ำไปจดจ ำนอง เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อ เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิ 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 112,971,739 176,756,062 107,171,483 146,166,862 
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม 

 
10.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร  1,518,827 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 5,379,985,200 6,577,027,529 

รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 5,381,504,027 6,577,027,529 

 
เงนิเบิกเกินบญัชธีนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ มเีงนิฝำกประจ ำธนำคำร ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัและค ้ำประกนัโดยบรษิทัยอ่ยและกรรมกำร  
 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้ มอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 1.40 ถงึ 7.68 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 2.71 ถงึ 7.68 ต่อปี) 

 
10.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน  พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด  3,048,224,899 
กูย้มืเพิม่ 2,227,703,497 
ช ำระคนืเงนิกู ้: กระแสเงนิสดจ่ำยออก (1,064,980,418) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด  4,210,947,978 

 
อตัรำดอกเบี้ยของเงนิกู้ยมืระยะยำวเป็นประเภทลอยตวัอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.35 ถึงรอ้ยละ 4.00 ต่อปี (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 3.55 ถงึรอ้ยละ 4.13 ต่อปี) เงนิกู้ยมืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองทีด่นิ สิง่ปลูก
สรำ้งบนทีด่นิหรอืทีจ่ะมบีนทีด่นิ 
 
ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ บรษิัทต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสญัญำเงนิกู้ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ  
 จดทะเบียน และช ำระแล้ว หุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 1,400,000,000 654,655,415 2,054,655,415 
ออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน - 456,160,000 3,101,888,000 3,558,048,000 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - (92,267,905) (92,267,905) 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 1,856,160,000 1,856,160,000 3,664,275,510 5,520,435,510 
 

เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) จ ำนวน 
456.16 ล้ำนหุ้น หุ้นที่ออกใหม่มมีูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ขำยให้แก่ผู้จองในรำคำหุ้นละ 7.80 บำท บรษิัทได้รบัเงนิรวม 
3,558.05 ล้ำนบำทจำกกำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำว หุ้นสำมญัของบรษิัทได้รบักำรอนุมตัใิห้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บรษิัทมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวน 92.27 ลำ้นบำท ซึง่บนัทกึหกักบัสว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 

 

12 เงินปันผลจ่ำย 
 

เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่3/2562 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
เป็นเงนิสด จ ำนวน 1.79 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,506 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุ้นทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีน 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

13 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชว้ธิปีระมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกบัทีใ่ชส้ ำหรบัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำด
วำ่จะเกดิขึน้ไดแ้กอ่ตัรำรอ้ยละ 18 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 24) 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 7,352,637 24,975,837 4,730,304 22,556,403 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (2,006,616) (1,051,093) (2,006,616) (1,051,093) 

ภำษเีงนิได ้ 5,346,021 23,924,744 2,723,688 21,505,310 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 107,115,971 117,227,975 99,527,253 110,436,159 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 9,798,126 (14,322,144) 9,798,126 (14,322,144) 

ภำษเีงนิได ้ 116,914,097 102,905,831 109,325,379 96,114,015 
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรค ้ำประกนั 
กำรใช้ไฟฟ้ำและกำรค ้ำประกันสญัญำเช่ำและให้บริกำร และกำรซื้อและขำยสินค้ำจ ำนวน 141.72 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 : 140.44 ลำ้นบำท) 
 

15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 
บุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัหมำยถึง กจิกำรและบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยผ่ำน
กจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่งโดยทีบุ่คคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่
ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิัทที่ด ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิัทย่อยและกจิกำรที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอื
เดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั นอกจำกนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัรวมควำมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคล 
ทีเ่ป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง
หรอืทำงออ้ม ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแต่ละรำยกำร บรษิทัค ำนึงถงึเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบทำงกฎหมำย 
 
บรษิัทถูกควบคุมโดยกรรมกำรของบรษิัทได้แก่ สมำชกิในครอบครวัตัง้มติรประชำ ซึ่งถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทจ ำนวนร้อยละ 
34.79 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 50.14) และบรษิทั ดูโฮม โฮลดิ้ง จ ำกดั ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 29.09 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 38.57) 

 
รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
15.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั     

บรษิทัยอ่ย - - 5,153,674 5,847,633 

     
รำยได้ค่ำเช่ำ     

บรษิทัยอ่ย - - 996,400 850,000 

     
ขำยสินค้ำ     

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,313,782 13,479,622 6,313,782 13,479,622 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.2) ค่ำเช่ำจ่ำย ค่ำบริกำรและดอกเบีย้จ่ำย 

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำจำ่ย    
 

บรษิทัยอ่ย - - 18,504,000 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 721,269 721,269 721,269 19,682,730 

 721,269 721,269 19,225,269 19,682,730 

     
ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกนัจ่ำย     

บรษิทัยอ่ย - - 26,257,040 24,693,542 

     
ซ้ือสินค้ำ     
บรษิทัยอ่ย - - 3,628,191 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,284,810 - 20,284,810 - 

 20,284,810 - 23,913,001 - 

เงินปันผลจ่ำย     
กรรมกำร 1,256,580,000 100,285,716 1,256,580,000 100,285,716 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,249,420,000 77,142,858 1,249,420,000 77,142,858 

 2,506,000,000 177,428,574 2,506,000,000 177,428,574 

 
15.3) ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัยอ่ย - - 574,750 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,053,922 3,920,520 4,053,922 3,920,520 

 4,053,922 3,920,520 4,628,672 3,920,520 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.4) เจ้ำหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัยอ่ย - - 3,882,164 - 

 
15.5) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย  262,800,000 290,900,000 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย ส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด  290,900,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหวำ่งปี 4,500,000 
รบัช ำระเงนิใหกู้ย้มื (32,600,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด  262,800,000 

 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิที่อยู่ในสกุลเงนิบำท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.50 ถึง  
3.25 ต่อปี และมกี ำหนดจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

23 

 
15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.6) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,518,076 17,253,995 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,770,310 538,916 
 19,288,386 17,792,911 

 
16 ภำระผกูพนั 

 
16.1) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำเกีย่วกบักำรเช่ำทีด่นิ อำคำร เครื่องถ่ำยเอกสำรและ
สญัญำบรกิำรทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 7,410,878 5,598,623 20,778,878 24,163,307 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 21,205,359 12,424,995 59,605,359 77,719,047 
เกนิกวำ่ 5 ปี 85,977,435 89,510,268 113,977,435 124,710,268 

 114,593,672 107,533,886 194,361,672 226,592,622 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 
16.2) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวโ้ดยมรีะยะเวลำครบก ำหนดไมเ่กนิ 6 เดอืน จ ำนวนเงนิผกูพนั
ทีจ่ะไดร้บัตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

จ ำนวนเงนิผกูพนัทีจ่ะไดร้บั   
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : 9,442,243.99 เหรยีญสหรฐัฯ    
      ทีอ่ตัรำแลกเปลีย่น 31.43 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 50,046.64 เหรยีญสหรฐัฯ   
      ทีอ่ตัรำแลกเปลีย่น 32.54 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ) 296,796,824 1,628,518 
   

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : ไมม่ ี   
      (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 10,876,749.55 หยวน   
      ทีอ่ตัรำแลกเปลีย่น 4.78 บำทต่อหยวน) - 51,926,181 

 296,796,824 53,554,699 
 
16.3) ภำระผกูพนัอ่ืน ๆ  

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัที่ยงัไม่รบัรู้ 
ในขอ้มลูทำงกำรเงนิดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

  เทียบเท่ำกบั  เทียบเท่ำกบั 

 สกลุเงินอ่ืน เงินบำท สกลุเงินอ่ืน เงินบำท 
     

ภำระผกูพนัจำกกำรท ำเลตเตอรอ์อฟเครดติ     
   เพือ่ซือ้สนิคำ้     
   - สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ 344,271 10,589,783 463,492 15,243,082 
   - สกุลเงนิหยวน 8,863,484 38,734,861 12,953,420 62,081,332 
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