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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 



รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดร้ะบุเรื่องค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้ และการรบัรู้
รายได้เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน  
เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่สินค้าล้าสมยัและเคลือ่นไหวช้า 
 

 

อ้างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ 4 เรื่อง ประมาณ
การทางบัญชีที่ส าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 10 เรื่องสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 สนิคา้คงเหลอืก่อนตัง้ค่าเผื่อ
สนิค้าล้าสมยัและเสื่อมคุณภาพมจี านวน 7,113.58 ล้านบาท 
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามีจ านวน 62.93  
ลา้นบาท กลุ่มกจิการมสีนิคา้คงเหลอืหลายประเภทประกอบดว้ย
รายการสนิคา้จ านวนมาก มูลค่าของสนิคา้คงเหลอืมสีาระส าคญั
ต่องบการเงิน กลุ่ มกิจการตั ้งค่ าเผื่ อสินค้าล้ าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้าจากสภาพของสินค้าและวงจรอายุของสินค้า
คงเหลือแต่ละประเภท ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การโดยผู้บริหารในการประเมินเงื่อนไขของสภาพและ 
การวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้ 
 
ข้าพ เจ้าให้ความส าคัญ เรื่อ งค่ าเผื่ อสินค้าล้าส มัยและ
เคลื่อนไหวช้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประมาณการและ 
การใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาความเหมาะสมและเพยีงพอ
ของการตัง้ค่าเผื่อซึ่งมีผลต่อการวดัมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
และผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 
• ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติฐาน 

ที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณค่าเผื่อสินค้าล้าสมยัและ
เคลื่อนไหวชา้ 

• ประเมินข้อสมมติฐานหลักเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า 
โดยสุ่มรายการเพื่อขอยืนยันวงจรอายุของสินค้ากับ
ผู้ผลิตสินค้าเพื่ อพิจารณาความสมเหตุสมผลของ 
การประมาณการของผูบ้รหิาร  

• ทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์อายุ
สนิคา้คงเหลอืซึ่งจดัท าโดยผูบ้รหิาร ทดสอบการค านวณ
การตัง้ค่าเผื่อ และประเมินความครบถ้วนและถูกต้อง
ของการบนัทกึรายการบญัช ี

• ประเมินสภาพสินค้าคงเหลือจากการสังเกตการณ์ 
การตรวจนับสนิคา้คงเหลอื 

 
จากการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจา้ไม่พบว่ามปีระเด็น
ส าคญัในเรื่องการตัง้ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและเสื่อมคุณภาพ 
 

  



 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้ 
 

 

กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีรายการขายจ านวน
มากจากการขายสนิคา้ใหลู้กคา้ทีห่ลากหลาย รายไดจ้ากการ
ขายมสีาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงนิ นโยบายการบญัชี
ส าหรบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 2.21  
 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรบัรู้รายได้เป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องความถูกต้อง การเกิดขึ้นของ
รายการ และการตรวจตัดยอดในการรบัรู้รายได้ เนื่องจาก
ปรมิาณรายการขายทัง้การขายเชื่อและการขายเงนิสดผ่าน
สาขาจ านวนมากทีก่ระจายอยู่ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 
• ประเมนิและทดสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายและลูกหนี้ รวมถงึระบบการรบัเงนิ 
• ประเมนิและทดสอบการควบคุมภายในของการขายสนิคา้

ทัง้ประเภทการขายเงินเชื่อและการขายเงินสด รวมถึง
ของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและการน าเข้า
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการขาย 

• ทดสอบรายไดจ้ากการขายโดยการสุ่มตวัอย่างและตรวจกบั
ใบแจ้งหนี้  ใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจว่า 
รายไดเ้กิดขึ้นจรงิและมคีวามถูกต้อง รวมถึงการทดสอบ
รายการขายช่วงใกล้สิ้นปีและต้นปีเพื่อตรวจว่าการรบัรู้
รายการขายถูกรอบปีบญัช ี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากการขายโดย 
การแยกย่อยตามประเภทของการขาย 

 
จากการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบว่ามปีระเด็น
ส าคญัในเรื่องการรบัรูร้ายได ้ 

  

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่  
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก 
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการ  
แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  



 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได ้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิัทต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042

เงนิลงทุนระยะสนั 65,831 65,184 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 9 859,899,090 838,871,106 860,101,090 838,871,106

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 33.5 - - 251,000,000 290,900,000

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 10 7,048,156,030 6,260,198,632 7,048,156,030 6,260,198,632

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 91,432,849 64,554,584 87,783,083 64,554,409

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,203,570,207 7,330,825,430 8,438,655,544 7,594,041,189

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากประจําธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 11 242,343,976 452,611,595 242,343,976 452,611,595

เงนิลงทุนทวัไป 12 500,000 500,000 500,000 500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - 1,120,904,940 1,079,654,940

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 9,619,302,130 8,865,706,877 8,778,558,158 8,052,675,123

สทิธกิารเชา่ - สุทธิ 15 8,297,007 8,681,826 8,297,007 8,681,826

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 16 77,699,519 16,308,495 77,699,519 16,308,495

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 9,948,142,632 9,343,808,793 10,228,303,600 9,610,431,979

รวมสินทรพัย์ 18,151,712,839 16,674,634,223 18,666,959,144 17,204,473,168

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 17 5,731,705,487 6,577,027,529 5,731,705,487 6,577,027,529

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 18 2,488,177,361 2,128,126,722 2,488,101,409 2,099,791,642

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 19 803,018,166 838,682,091 803,018,166 838,682,091

หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 20 13,171,007 12,671,431 13,171,007 12,671,431

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 25,608,078 4,955,945 21,691,957 728,158

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 4,042,949 34,080,379 3,336,619 34,044,991

รวมหนีสินหมุนเวียน 9,065,723,048 9,595,544,097 9,061,024,645 9,562,945,842

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 2,536,120,272 2,209,542,808 2,536,120,272 2,209,542,808

หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 20 27,398,932 40,570,046 27,398,932 40,570,046

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21 19,753,356 5,605,693 19,753,356 5,605,693

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 25,068,108 18,412,821 25,068,108 18,412,821

หนสีนิไม่หมุนเวยีน 17,279,811 12,590,742 17,279,811 12,590,742

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,625,620,479 2,286,722,110 2,625,620,479 2,286,722,110

รวมหนีสิน 11,691,343,527 11,882,266,207 11,686,645,124 11,849,667,952

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจํานวน 1,856,160,000 หุน้

   มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจํานวน 1,856,160,000 หุน้ ชําระแลว้เตม็มูลค่า

   (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจํานวน 1,400,000,000 หุน้

   ชาํระแลว้เตม็มูลค่า) 1,856,160,000 1,400,000,000 1,856,160,000 1,400,000,000

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 24 3,646,985,816 654,655,415 3,646,985,816 654,655,415

ส่วนตําจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสํารองตามกฏหมาย 23 54,350,000 20,150,000 54,350,000 20,150,000

จดัสรรแลว้ - ทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,495,299,306 3,309,988,411 1,422,818,204 3,279,999,801

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 5,960,085 5,960,085 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,460,368,837 4,792,367,541 6,980,314,020 5,354,805,216

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 475 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,460,369,312 4,792,368,016 6,980,314,020 5,354,805,216

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 18,151,712,839 16,674,634,223 18,666,959,144 17,204,473,168

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 17,730,349,852 18,293,296,111 17,730,349,852 18,293,296,111

รายไดค้่าบรกิาร 138,352,442 152,065,963 138,352,442 152,065,963

รายไดอ้นื 25 103,118,688 89,812,296 111,177,130 98,824,761

รวมรายได้ 17,971,820,982 18,535,174,370 17,979,879,424 18,544,186,835

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 14,910,742,547 15,760,866,653 14,909,723,509 15,760,866,653

ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,473,347,105 1,537,371,131 1,502,575,975 1,570,541,758

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 405,737,589 369,629,000 438,119,749 390,660,175

ค่าใชจ้่ายอนื 27 26,320,289 1,346,907 26,320,289 1,346,907

รวมค่าใช้จ่าย 16,816,147,530 17,669,213,691 16,876,739,522 17,723,415,493

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,155,673,452 865,960,679 1,103,139,902 820,771,342

ตน้ทุนทางการเงนิ 28 (298,038,740) (320,195,202) (298,038,740) (320,195,202)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 857,634,712 545,765,477 805,101,162 500,576,140

ภาษเีงนิได้ 29 (132,123,817) (107,013,451) (122,082,759) (97,772,809)

กาํไรสาํหรบัปี 725,510,895 438,752,026 683,018,403 402,803,331

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 22 - (5,381,837) - (5,381,837)

ภาษเีงนิไดข้องการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - 1,076,367 - 1,076,367

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 725,510,895 434,446,556 683,018,403 398,497,861

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 725,510,895 438,752,026 683,018,403 402,803,331

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

725,510,895 438,752,026 683,018,403 402,803,331

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 725,510,895 434,446,556 683,018,403 398,497,861

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - -

725,510,895 434,446,556 683,018,403 398,497,861

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 30

กําไรสุทธสิําหรบัปี 0.46 0.31 0.43 0.29

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนตาํจาก รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้  สาํรอง การเปลียนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 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

การซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจาก

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคุม - - - - - - - (449,900) (449,900)

จา่ยเงนิปันผล 31 - - - - (403,000,000) - (403,000,000) - (403,000,000)

สาํรองตามกฎหมาย - - - 20,150,000 (20,150,000) - - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 434,446,556 - 434,446,556 - 434,446,556

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 24 456,160,000 2,992,330,401 - - - - 3,448,490,401 - 3,448,490,401

จา่ยเงนิปันผล 31 - - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)

สาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 34,200,000 (34,200,000) - - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 725,510,895 - 725,510,895 - 725,510,895

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 3,646,985,816 (598,386,370) 54,350,000 1,495,299,306 5,960,085 6,460,368,837 475 6,460,369,312

งบการเงินรวม   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

จ่ายเงนิปันผล 31 - - - (403,000,000) (403,000,000)

สํารองตามกฎหมาย - - 20,150,000 (20,150,000) -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 398,497,861 398,497,861

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 3,279,999,801 5,354,805,216

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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 24 456,160,000 2,992,330,401 - - 3,448,490,401

จ่ายเงนิปันผล 31 - - - (2,506,000,000) (2,506,000,000)

สํารองตามกฎหมาย 23 - - 34,200,000 (34,200,000) -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 683,018,403 683,018,403

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,422,818,204 6,980,314,020

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 857,634,712 545,765,477 805,101,162 500,576,140

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสอืมราคา 26 393,443,040 376,854,145 391,921,258 376,854,145

ค่าตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 26 13,939,213 10,637,385 13,939,213 10,637,385

ค่าตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่า 26 384,819 384,819 384,819 384,819

ค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยัและเคลอืนไหวชา้(กลบัรายการ) 26 (77,473,968) 29,320,118 (77,473,968) 29,320,118

ค่าเผอืราคาทุนของสนิคา้สงูกว่ามลูค่าสุทธิ

ทจีะไดร้บั(กลบัรายการ) 26 (6,454,079) (1,511,996) (6,454,079) (1,511,996)

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,250,771) (4,534,171) (1,250,771) (4,534,171)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 27 3,187,107 609,083 3,187,107 609,083

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 26 9,553,679 33,457,160 9,553,679 33,457,160

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 942,525 (1,028,912) 942,525 (1,028,912)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเพมิขนึ 22 8,961,877 2,998,949 8,961,877 2,998,949

ดอกเบยีรบั 25 (3,742,597) (4,544,869) (10,459,008) (12,249,592)

ดอกเบยีจ่าย 28 298,038,740 320,195,202 298,038,740 320,195,202

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 15,283,497 131,328,854 15,081,497 131,328,854

สนิคา้คงเหลอื (704,029,351) 424,704,459 (704,029,351) 424,704,459

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ (45,226,664) 44,376,366 (45,226,664) 44,376,366

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื  (26,878,265) 9,510,863 (23,228,674) 9,511,038

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 289,840,598 (542,366,110) 290,511,126 (541,116,441)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (30,037,430) 22,403,352 (30,708,372) 22,367,964

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 22 (2,306,590) - (2,306,590) -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 4,689,069 4,767,210 4,689,069 4,767,210

กระแสเงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 998,499,161 1,403,327,384 941,174,595 1,351,647,780

จ่ายภาษเีงนิได้ (114,613,715) (232,103,912) (104,260,991) (225,864,738)

จ่ายดอกเบยี (299,365,090) (320,888,143) (299,365,090) (320,888,143)

รบัดอกเบยี 3,742,597 4,544,869 10,459,008 12,249,592

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 588,262,953 854,880,198 548,007,522 817,144,491

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจาํธนาคารทตีดิภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขนึ) 210,267,619 (174,486,583) 210,267,619 (174,486,583)

เงนิลงทุนระยะสนัเพมิขนึ (647) (639) - -

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 33.5 - - (4,500,000) (61,300,000)

เงนิรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย 33.5 - - 44,400,000 96,000,000

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทวัไป 12 - 1,360,000 - 1,360,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - (41,250,000) (24,999,525)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,152,224,903) (1,103,877,133) (1,095,402,303) (1,102,427,069)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (16,822,662) (3,524,770) (16,822,662) (3,524,770)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14,739,836 4,987,171 14,739,836 4,987,171

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิรอการขาย - 27,420,621 - 27,420,621

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (944,040,757) (1,248,121,333) (888,567,510) (1,236,970,155)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม

ซอืหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - 450,375 - -

ซอืหุน้ในบรษิทัย่อยจาก

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - (449,900) - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ(ลดลง)เพมิขนึ (845,322,042) 189,279,840 (845,322,042) 189,279,840

จ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 20 (12,671,538) (12,629,317) (12,671,538) (12,629,317)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 2,227,703,497 1,204,587,126 2,227,703,497 1,204,587,126

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 (1,936,789,958) (508,121,696) (1,936,789,958) (508,121,696)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 24 3,465,780,095 - 3,465,780,095 -

จ่ายเงนิปันผล 31 (2,506,000,000) (403,000,000) (2,506,000,000) (403,000,000)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 392,700,054 470,116,428 392,700,054 470,115,953

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 36,922,250 76,875,293 52,140,066 50,290,289

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

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (41,767) (3,044) (41,767) (3,044)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 105,886,446 35,889,309 105,886,446 8,300,709

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ : 37-47 ถนนศรมีงคล ต ำบลวำรนิช ำรำบ อ ำเภอวำรนิช ำรำบ จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34190 
 
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที ่ 
24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญำตให้หุ้นสำมัญของกิจกำร เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์โดยใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ว่ำ “DOHOME” 
 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับค้ำปลีกและค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใช้ในครวัเรือน ณ วันที ่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมสีำขำที่เปิดให้บรกิำรจ ำนวน 15 สำขำ และ ศูนย์กระจำยสนิค้ำ 1 ศูนย์ (พ.ศ. 2561 : 9 สำขำ 
และ ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ 1 ศูนย)์ 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำกลุ่มกจิกำร 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษิทัเมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ   
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำน
และประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ  
กลุ่มกิจกำร 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำ 
ทีท่ ำกบัลูกคำ้ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงิน  
ทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสนิคำ้และบรกิำรที่ไดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรู้รำยได้ตำมหลกักำรโอนควำม
เสี่ยงและผลตอบแทนในสนิคำ้และบรกิำรไปยงัผูซ้ื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้
จำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ผูบ้รหิำรของกจิกำรไดป้ระเมนิและพจิำรณำว่ำมำตรฐำนทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งต้นไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญั
ต่อกลุ่มกจิกำร ยกเวน้เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลู 
 

ข) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 22 ได้อธิบำยให้ชดัเจนในกรณีที่กิจกำรได้จ่ำยหรือรบั
ล่วงหน้ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกบัวนัที่รบัรู้รำยกำรซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใช้ในกำรรบัรู้
รำยกำรเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32    เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7   เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9   เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
                      ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
และกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สินทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงิน กำรบัญชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัเหล่ำนี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกือบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ  
อกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบันี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ (ต่อ) 

 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบ 
ทำงภำษีเงนิได้ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรบัรู้รำยกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน  (การแก้ไขโครงการ  
การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิีกำรบญัชสี ำหรบั
กรณีที่มีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์  
ทีก่ ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กจิกำรจะต้องใช้ขอ้สมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วันที่ที่มี
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำร  
ในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ (ต่อ) 

 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำหำกสินทรพัย์ 
ที่เข้ำเงื่อนไขที่เกิดจำกเงินที่กู้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย  
ยอดคงเหลอืของเงนิที่กู้มำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์
ทัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เงือ่นไขการช าระ
ก่อนก าหนดและค่าชดเชยทีติ่ดลบ) กำรปรบัปรุงท ำให้กิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิบำง
รำยกำรที่มีเงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มคี่ำชดเชยในมูลค่ำที่ติดลบ มีสทิธิที่ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำยแทนกำรวดัมลูค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่สนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้้ยมืบำง
ประเภทและตรำสำรหนี้ โดยกำรที่จะวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยได้นัน้ค่ำชดเชยในมูลค่ำที่ติดลบ
จะต้องเป็นจ ำนวนเงนิที่สมเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจกำร 
ถอืสนิทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ได้อธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิไดใ้นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิีกำรทำงภำษีทีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษี 
ทีม่คีวำมไม่แน่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง  
ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 

 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบั
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั  
กำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ 
กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึด้วยวธิีรำคำทุน  โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกบักำรซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏบิตัิต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก  
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือ  
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรบัรู้ 
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน
ที่เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม
ของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครอง
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยี  
ในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 

 
สนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มำ หนี้สนิ และหนี้สนิที่อำจเกดิขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของ  
ส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่ 
เกนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ ต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
กำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ ณ วนัทีซ่ื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำ
กำรรวมธุรกจิ จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ   
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 

 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวม
ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุด  
ที่ต้องจดัท ำงบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวด  
ในงบกำรเงนิงวดก่อนทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบ หรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร 
(หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัต้นงวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั เป็นผลรวมของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอื
รบัมำและตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั กบัส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบัญชขีอง
กจิกำรทีถู่กน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำก  
กำรแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่ เป็นตัวเงินไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย 
ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุน
หกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกับกำรซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วย 
ค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้
อยู่ในสภำพและสถำนที่ปัจจุบัน  กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำล้ำสมัยและ เคลื่อนไหวช้ำ 
โดยกำรประเมนิเงื่อนไขของสภำพ และกำรวเิครำะหอ์ำยุของสนิคำ้ 
 

2.9 เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถอืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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2.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำด ว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรง  เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุ 
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 

 จ ำนวนปี 
  

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 10 – 30 ปี 
เครื่องจกัรเครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี 
อุปกรณ์และคอมพวิเตอร์ 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน 5 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สุทธ ิ
 

2.11 สิทธิกำรเช่ำ 
 
สทิธกิำรเช่ำ ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำของสญัญำเช่ำอำยุ 30 ปี ซึ่งรบัรูเ้มื่อเริม่แรกตำมรำคำทุน หลงัจำกนัน้จะแสดง
ดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม สทิธกิำรเช่ำดงักล่ำวตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุสญัญำเช่ำ (30 ปี) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำ  
จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

2.14 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สนิและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเพื่อให้ได้อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงค้ำง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนั
ตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของ
สญัญำเช่ำ 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้ยืมมำจะรบัรู้เป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำย
ล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอื
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักจิกำรอื่น
และสิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.16 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุน  
ทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร
ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะ
รบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรอืรำยกำร 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัิขึน้อยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
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2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
-  กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
2.18 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนั
รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบันทึก
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธี คิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำย  
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น 
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
 

2.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั  
ในส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.21 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น  ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำก 
กำรขนส่งสนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยก
เป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยังแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำปลีกและค้ำส่งวสัดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใช้ในครวัเรือน รำยได้จำก 
กำรขำยสนิคำ้จะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรโอนควำมควบคุมในสนิคำ้นัน้ไปยงัลูกคำ้ ซึง่กค็อื เมื่อส่งมอบสนิคำ้ 
 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำใหบ้รกิำรที่มลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเน่ืองตำมวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลำของ
สญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้จำกกำรปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตัติำมสญัญำ 
ก่อนทีจ่ะรบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สินที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรือถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจำกสญัญำหลังจำกหกักลบกับสินทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้  ๆ ในแต่ละ
สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
 

2.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบกำรเงินเมื่อกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้รบั  
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลด
ผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิกำร
จงึใชเ้ครื่องมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมรีำยกำรซื้อสนิคำ้ทีเ่ป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ กลุ่มกิจกำรได้เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง  
ในอนำคตทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น ซึง่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 34.3 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอตัรำดอกเบี้ยเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งควำมผนัผวนดงักล่ำว  
จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรในอนำคต ซึง่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงกบับญัชี
เงินฝำกธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม ดอกเบี้ยของเงนิกู้ยืมบำงส่วนเป็นอัตรำดอกเบี้ย 
ทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำดและบำงส่วนมอีตัรำดอกเบีย้ต ่ำกว่ำในตลำด กลุ่มกจิกำรจงึมไิดใ้ชเ้ครื่องมอื
ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ในกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยที่เกิดจำก 
เงนิกูย้มื 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงจำกสินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสม
เพื่อท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มปีระวตัิสินเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสม คู่สญัญำ  
ในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสงู  
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ หมำยถึง กำรรกัษำระดบัเงนิสดและหลกัทรพัย์ในควำม
ต้องกำรของตลำดในระดับที่เหมำะสมกับธุรกิจ กำรมีวงเงินสินเชื่อที่พร้อมจะน ำมำใช้และหมำยรวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสนิทรพัย์และช ำระเงนิในภำระผูกพนัที่ท ำไว้ เนื่องจำกธุรกิจของกลุ่มกิจกำรเป็น
ธุรกจิทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตัมกีำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ฝ่ำยบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยดืหยุ่นในกำรระดมเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอ 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรบญัชีส ำหรบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดแ้ก่สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ เครื่องมอืดงักล่ำว
ไม่รบัรู้ในงบกำรเงินในวันเริ่มแรก รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำจะถูกรบัรู้ใน  
งบกำรเงนิเมื่อมกีำรช ำระเงนิกบัสถำบนักำรเงนิ 
 

รำยละเอยีดของอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ขอ้ 34.3 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

4.1 กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรบญัชี 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้เปลี่ยนแปลงประมำณกำรบญัชเีกี่ยวกบักำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของ
สนิค้ำล้ำสมยัและเคลื่อนไหวช้ำ เน่ืองจำกผู้บรหิำรได้ท ำกำรแยกหมวดหมู่สนิค้ำในรำยละเอียดเพิม่เตมิ และพจิำรณำ
ปัจจยักำรเสื่อมสภำพตำมเทคโนโลยขีองสนิค้ำ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรดงักล่ำว ท ำให้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของ
สนิคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ลดลงจำกกำรใชป้ระมำณกำรเดมิจ ำนวน 54.31 ลำ้นบำท 
 

4.2 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ  ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถงึกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์
ขณะนัน้ 
 

ก) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ตำมที่ไดก้ล่ำวในหมำย
เหตุข้อ 2.13 มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสด คอืมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชอ้ำศยักำรประมำณกำรของ
ผูบ้รหิำร กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

ข) ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเป็นกำรปรบัมูลค่ำของลูกหนี้ดว้ยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกดิควำมเสยีหำยเนื่องจำกกำรเก็บ
หนี้ไม่ได้ ผู้บรหิำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยส ำหรบัยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจำรณำจำก
หลำย ๆ วิธีผสมกัน เช่น กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ ประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ โดยพิจำรณำสภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกจิปัจจุบนัร่วมดว้ย อย่ำงไรกต็ำมกำรใชว้ธิปีระมำณค่ำและสมมตฐิำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจมผีลกระทบต่อ
มลูค่ำกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูและอำจตอ้งมกีำรปรบัปรุงค่ำเผื่อดงักล่ำวในอนำคต 
 

ค) อำยุกำรใช้งำนของ อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

กำรประมำณอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลอืเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสนิทรพัย์แต่ละประเภท มผีลอย่ำงมำก
ต่อค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้งำน และมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสนิทรพัย์จะมกีำรประเมินทุกปี  
เพื่อสะทอ้นอำยุกำรใชง้ำนทีค่งเหลอือยู่จรงิ โดยค ำนึงถงึกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลย ีกำรใชป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิ และสภำพทำงกำยภำพของสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
4.2 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
ง) ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  

 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้และหนี้สนิภำษีเงนิได้จะรบัรู้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และ
หนี้สนิ กบัมูลค่ำคงเหลอืตำมบญัช ีณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผู้บรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงมำกในกำร
พจิำรณำว่ำกลุ่มกจิกำรจะมคีวำมเป็นไปไดอ้ย่ำงสูงทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อใชก้ลบัรำยกำรสนิทรพัย์
ภำษีเงนิได้ กลุ่มกิจกำรใช้ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต และช่วงเวลำที่จะใช้ผล
แตกต่ำงชัว่ครำวนั ้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนดังกล่ำวในแต่ละงวดอำจท ำให้มีผลกระทบอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อสถำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 
จ) เงินกู้ยืม 

 
กลุ่มกจิกำรได้ค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดโดยอตัรำคดิลดอ้ำงองิจำกอตัรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งกรรมกำรของกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะจัดหำเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รำยงำนทำงกำรเงิน  
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในอนำคตจะมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืทีเ่ปิดเผยใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
 

ฉ) ค่ำเผ่ือสินค้ำล้ำสมยัและเส่ือมคณุภำพ 
 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อสนิค้ำล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำร
โดยกำรพจิำรณำจำกสภำพของสนิคำ้และระยะเวลำในกำรเกบ็สนิคำ้ 
 

ช) ผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใชใ้นกำรค ำนวณตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึสมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลง
ของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัทีต่้องจ่ำยเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผกูพนัเมื่อเกษยีณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิ
ลดทีเ่หมำะสม กลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบั
สกุลเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุอ้ำงองิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด  
ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 22 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 
 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงได้
ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่  รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

 อย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่  ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

 ข้อมูลรำคำตลำด) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัย์นั ้น
 หรอืหนี้สนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่  ข้อมูลส ำหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูล 
 ทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได)้  

 
6 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มกจิกำรนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง
ของกลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุน
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำน
ภูมศิำสตร์ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  ซึ่งพจิำรณำจำกก ำไร
สุทธ ิผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถงึ บุคคลที่มหีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรในส่วนงำนธุรกจิเดยีว คอื ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งวสัดุก่อสรำ้ง อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
ในครวัเรอืน ดงันัน้คณะกรรมกำรบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนธุรกจิเพยีงส่วนงำนเดยีว คณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัทีน่ ำเสนอในขอ้มลูทำงกำรเงนินี้ 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้คณะกรรมกำรบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำน 
ทำงภูมศิำสตร์เพยีงส่วนงำนเดยีว คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบัทีน่ ำเสนอ
ในขอ้มลูทำงกำรเงนิน้ี 
 

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้ 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้   
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - รำยไดจ้ำกกำรขำย 17,730,349,852 18,293,296,111 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - รำยไดจ้ำกบรกิำรขนส่ง 138,352,442 152,065,963 

รวมรำยได ้ 17,868,702,294 18,445,362,074 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสดในมอื 44,890,237 88,709,178 44,840,237 88,659,178 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 159,126,170 78,426,746 146,775,104 50,857,864 
 204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042 
 

เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมมอีตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลีย่รอ้ยละ 0.05 ถงึ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 
0.80 ต่อปี)  
 

ยอดคงเหลอืของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดสำมำรถแยกตำมสกุลเงนิไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ  418,947 427,228 418,947 427,228 
เงนิบำท  203,597,460 166,708,696 191,196,394 139,089,814 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 823,283,200 694,361,973 823,283,200 694,361,973 
ตัว๋เงนิรบั 43,700,516 151,042,932 43,700,516 151,042,932 
รวม 866,983,716 845,404,905 866,983,716 845,404,905 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (103,558,902) (94,005,223) (103,558,902) (94,005,223) 
ลูกหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 763,424,814 751,399,682 763,424,814 751,399,682 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33.3) 1,940,601 3,920,520 2,142,601 3,920,520 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 29,553,202 11,102,354 29,553,202 11,102,354 
เงนิทดรองจ่ำย 2,964,279 52,959,192 2,964,279 52,959,192 
เงนิทดรองจ่ำยค่ำสนิคำ้ 54,499,485 9,272,821 54,499,485 9,272,821 
อื่น ๆ 7,516,709 10,216,537 7,516,709 10,216,537 

 859,899,090 838,871,106 860,101,090 838,871,106 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจำกยอดลูกหนี้หลงัหกัหลกัประกนัทีไ่ดร้บัจำกลูกคำ้ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทรบัรูค้่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ ำนวน 9.55 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 33.46 ล้ำนบำท) 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 409,458,278 346,767,457 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 242,466,046 296,209,689 
3 - 6 เดอืน 15,371,986 35,818,409 
6 - 12 เดอืน 38,883,649 26,325,332 
12 - 24 เดอืน 55,396,559 24,120,180 
เกนิกว่ำ 24 เดอืน 105,407,198 116,163,838 
รวม 866,983,716 845,404,905 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (103,558,902) (94,005,223) 

ลูกหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 763,424,814 751,399,682 

 
10 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 7,086,789,456 6,332,803,721 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 26,788,546 76,744,930 
 7,113,578,002 6,409,548,651 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ (62,926,659) (140,400,627) 
 ค่ำเผื่อรำคำทุนของสนิคำ้สงูกว่ำมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (2,495,313) (8,949,392) 

สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 7,048,156,030 6,260,198,632 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทกลบัรำยกำรค่ำเผื่อสนิค้ำล้ำสมยัและเคลื่อนไหวช้ำ จ ำนวน 77.47 ล้ำนบำท และ
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกรำคำทุนของสนิค้ำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บั จ ำนวน 6.45 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : รบัรูค้่ำเผื่อสนิค้ำ
ล้ำสมยัและเคลื่อนไหวชำ้ จ ำนวน 29.32 ล้ำนบำท และกลบัรำยกำรขำดทุนจำกรำคำทุนของสนิคำ้สูงกว่ำมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 
จ ำนวน 1.51 ลำ้นบำท) 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิฝำกประจ ำธนำคำรมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.95 ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 
1.00 ถงึรอ้ยละ 1.55 ต่อปี) 
 
บรษิทัไดน้ ำเงนิฝำกประจ ำธนำคำรใชเ้ป็นหลกัประกนั เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ
และกำรออกหนังสอืค ้ำประกนัโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 17 และ 19 และ 32) 

 
12 เงินลงทุนทัว่ไป  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนทัว่ไปมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 500,000 1,860,000 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน - (1,360,000) 

มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัสิน้ปี 500,000 500,000 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนทัว่ไป มดีงันี้ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 

 
ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว 

สดัส่วน 
ของกำรถือหุ้น รำคำทนุ 

 
ประเภทธรุกิจ บำท บำท ร้อยละ บำท 

      

บรษิทั ประชำรฐัรกัสำมคัคอุีบลรำชธำนี  จ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภคบรโิภค 4,000,000 4,000,000 12.50 500,000 
   (วสิำหกจิเพื่อสงัคม) จ ำกดั       
      
 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัจ ำหน่ำยเงนิลงทุนใน บรษิทั ดูโฮมแลนด์ จ ำกดั ทัง้หมดใหแ้ก่บุคคลภำยนอก และ
ไดร้บัช ำระเงนิจ ำนวน 1.36 ลำ้นบำท วนัที ่30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     สดัส่วน เงินลงทุน 
  จดัตัง้ใน ลกัษณะ ทุนช ำระแลว้ ของกำรถือหุ้น ตำมวิธีรำคำทุน 
 ประเภทธรุกิจ ประเทศ ควำมสมัพนัธ ์ ล้ำนบำท ร้อยละ บำท 
       

บรษิทั ดโูฮม กรุ๊ป จ ำกดั ธุรกจิกำรลงทุน 
ในอสงัหำรมิทรพัย ์

ไทย ผูถ้อืหุน้ 400.00 100.00 1,054,655,415 

บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ำกดั ธุรกจิขนส่ง ไทย ผูถ้อืหุน้ 5.00 100.00 4,999,900 
บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ธุรกจิผลติ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ไทย ผูถ้อืหุน้ 60.00 100.00 59,999,700 

บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรระบบ
จดัเกบ็สนิคำ้อตัโนมตั ิ

ไทย ผูถ้อืหุน้ 1.25 100.00 1,249,925 
 

      1,120,904,940 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     สดัส่วน เงินลงทุน 
  จดัตัง้ใน ลกัษณะ ทุนช ำระแลว้ ของกำรถือหุ้น ตำมวิธีรำคำทุน 
 ประเภทธรุกิจ ประเทศ ควำมสมัพนัธ ์ ล้ำนบำท ร้อยละ บำท 
       

บรษิทั ดโูฮม กรุ๊ป จ ำกดั ธุรกจิกำรลงทุน 
ในอสงัหำรมิทรพัย ์

ไทย ผูถ้อืหุน้ 400.00 100.00 1,054,655,415 

บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ำกดั ธุรกจิขนส่ง ไทย ผูถ้อืหุน้ 5.00 100.00 4,999,900 
บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ธุรกจิผลติ 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ไทย ผูถ้อืหุน้ 18.75 100.00 18,749,700 

บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรระบบ
จดัเกบ็สนิคำ้อตัโนมตั ิ

ไทย ผูถ้อืหุน้ 1.25 100.00 1,249,925 
 

      1,079,654,940 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้ปี 1,079,654,940 1,054,655,415 
เงนิลงทุนเพิม่ 41,250,000 24,999,525 

มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัสิน้ปี 1,120,904,940 1,079,654,940 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 
บริษทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ี จ ำกดั 
 
ในเดอืนมกรำคม และเมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท ดูโฮม เอนเนอร์จ ีจ ำกดั ได้เรยีกช ำระทุนเพิม่จำกบรษิัทจ ำนวน 27.50 ล้ำนบำท 
และ 13.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 550,000 หุน้ สดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 
 
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
 
บริษทั คิดดีโลจิสติกส ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่10 มกรำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทั คดิดโีลจสิตกิส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ มทีุนจดทะเบยีน 
10 ล้ำนบำท เรยีกช ำระแล้ว 5 ล้ำนบำท โดยบรษิัทลงทุนจ ำนวน 4.55 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 91 
ของทุนทีช่ ำระแล้ว ต่อมำเมื่อวนัที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ซื้อหุน้ของบรษิัท คดิดโีลจสิติกส์ จ ำกดั เพิม่อีกจ ำนวน 
0.45 ลำ้นบำททีม่ลูค่ำทีต่รำไว ้จำกส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 91 เป็นรอ้ยละ 100 
 
บริษทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ี จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท ดูโฮม เอนเนอร์จ ี
จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมทีุนจดทะเบยีน 5 ล้ำนบำท และเรยีกช ำระแล้ว 1.25 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวนัที ่27 กนัยำยน 
พ.ศ. 2561 บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระทุนเพิม่เตมิจ ำนวน 3.75 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวนัที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บรษิัท ดูโฮม เอนเนอร์จ ีจ ำกดั ไดเ้พิม่ทุนจำก 5 ล้ำนบำท เป็น 60 ล้ำนบำท และเรยีกช ำระ
ทุนเพิม่เตมิจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท จำกบรษิทั 
 
บริษทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั 
ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมทีุนจดทะเบยีน 5 ลำ้นบำท และเรยีกช ำระแลว้ 1.25 ลำ้นบำท 

 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

37 

14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง   
 ท่ีดินและส่วน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ อปุกรณ์และ  และเครื่อง งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ ใช้ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 2,962,694,003 4,355,241,774 412,937,157 123,944,727 244,304,679 1,063,675,074 976,982,312 10,139,779,726 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (903,502,388) (226,107,181) (86,742,995) (145,829,244) (491,026,036) - (1,853,207,844) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,962,694,003 3,451,739,386 186,829,976 37,201,732 98,475,435 572,649,038 976,982,312 8,286,571,882 

         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,962,694,003 3,451,739,386 186,829,976 37,201,732 98,475,435 572,649,038 976,982,312 8,286,571,882 
ซื้อสนิทรพัย์ 384,259,758 3,634,471 12,839,643 23,071,961 7,792,853 49,482,473 475,970,064 957,051,223 
โอนเขำ้ (ออก)  154,545,306 920,050,090 61,739,348 1,945,757 -    66,534,159 (1,204,814,660) -    
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (61,334) (309,702) - (238,047) - (609,083) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (255,918) (3,222) (193,860) - (453,000) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 26) - (192,649,822) (45,853,365) (14,948,130) (27,421,162) (95,981,666) - (376,854,145) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 3,501,499,067 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 248,137,716 8,865,706,877 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 3,501,499,067 5,278,926,335 471,864,542 142,196,931 240,793,179 1,171,640,107 248,137,716 11,055,057,877 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,096,152,210) (256,370,274) (95,491,231) (161,949,275) (579,388,010) - (2,189,351,000) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,501,499,067 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 248,137,716 8,865,706,877 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

38 

14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง   
 ท่ีดินและส่วน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ อปุกรณ์และ  และเครื่อง งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ ใช้ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,501,499,067 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 248,137,716 8,865,706,877 
ซื้อสนิทรพัย์ 471,070,361 1,929,104 7,927,624    9,173,529 1,649,585 49,505,375 680,966,462 1,222,222,040 
โอนเขำ้ (ออก)  3,375,421 459,651,182 78,875,547 - - 32,444,933 (632,854,978) (58,507,895) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,122,064) (608,186) (8,289) (448,248) - (3,186,787) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (7,985,758) (1,687,475) (2,265) (3,813,567) - (13,489,065) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 26) - (211,318,073) (50,900,903) (15,345,398) (22,625,743) (93,252,923) - (393,443,040) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 3,975,944,849 4,433,036,338 241,288,714 38,238,170 57,857,192 576,687,667 296,249,200 9,619,302,130 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 3,975,944,849 5,740,506,621 524,308,159 126,598,381 242,081,414 1,178,056,884 296,249,200 12,083,745,508 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,307,470,283) (283,019,445) (88,360,211) (184,224,222) (601,369,217) - (2,464,443,378) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,975,944,849 4,433,036,338 241,288,714 38,238,170 57,857,192 576,687,667 296,249,200 9,619,302,130 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำรและ เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง   
 ท่ีดินและส่วน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ อปุกรณ์และ  และเครื่อง งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ ใช้ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 2,178,700,913 4,355,241,774 412,937,157 123,944,727 244,304,679 1,063,675,074 976,982,312 9,355,786,636 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (903,502,388) (226,107,181) (86,742,995) (145,829,244) (491,026,036) - (1,853,207,844) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,178,700,913 3,451,739,386 186,829,976 37,201,732 98,475,435 572,649,038 976,982,312 7,502,578,792 

         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,178,700,913 3,451,739,386 186,829,976 37,201,732 98,475,435 572,649,038 976,982,312 7,502,578,792 
ซื้อสนิทรพัย์ 384,259,758 3,634,471 12,839,643 23,071,961 7,792,853 49,482,473 446,931,400 928,012,559 
โอนเขำ้ (ออก)  154,545,306 920,050,090 61,739,348 1,945,757 - 66,534,159 (1,204,814,660) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (61,334) (309,702) - (238,047) - (609,083) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (255,918) (3,222) (193,860) - (453,000) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 26) - (192,649,822) (45,853,365) (14,948,130) (27,421,162) (95,981,666) - (376,854,145) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 2,717,505,977 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 219,099,052 8,052,675,123 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 2,717,505,977 5,273,511,297 471,864,542 142,196,931 240,793,179 1,171,640,107 219,099,052 10,236,611,085 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,090,737,172) (256,370,274) (95,491,231) (161,949,275) (579,388,010) - (2,183,935,962) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,717,505,977 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 219,099,052 8,052,675,123 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำรและ เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง   
 ท่ีดินและส่วน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือและ อปุกรณ์และ  และเครื่อง งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ ใช้ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,717,505,977 4,182,774,125 215,494,268 46,705,700 78,843,904 592,252,097 219,099,052 8,052,675,123 

ซื้อสนิทรพัย์ 471,070,361 1,929,104 7,927,624    9,173,529 1,649,585 49,505,375 651,732,462 1,192,988,040 
โอนเขำ้ (ออก)  3,375,421 459,651,182 32,894,547 - - 32,444,933 (586,873,978) (58,507,895) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,122,064) (608,186) (8,289) (448,248) - (3,186,787) 

จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (7,985,758) (1,687,475) (2,265) (3,813,567) - (13,489,065) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 26) - (211,318,073) (49,379,121) (15,345,398) (22,625,743) (93,252,923) - (391,921,258) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 3,191,951,759 4,433,036,338 196,829,496 38,238,170 57,857,192 576,687,667 283,957,536 8,778,558,158 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 3,191,951,759 5,735,091,583 478,327,159 126,598,381 242,081,414 1,178,056,884 283,957,536 11,236,064,716 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,302,055,245) (281,497,663) (88,360,211) (184,224,222) (601,369,217) - (2,457,506,558) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,191,951,759 4,433,036,338 196,829,496 38,238,170 57,857,192 576,687,667 283,957,536 8,778,558,158 

 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งบำงส่วนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัซึง่มมีูลค่ำ
ตำมบัญชี จ ำนวน 7,085.97 ล้ำนบำท และ 6,302.77 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 6,429.98 ล้ำนบำท และ 5,646.79 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) ไดน้ ำไปจดจ ำนองเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อ เงนิเบกิเกินบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 17 และ 19 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ตน้ทุนกำรกู้ยมืทีเ่กดิจำกเงนิกู้ยมืทีย่มืมำเฉพำะเพื่อสรำ้งสำขำใหม่จ ำนวน 4.20 ล้ำนบำท ถูกรบัรูเ้ป็น
ต้นทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 14.22 ล้ำนบำท) กลุ่มกจิกำรใช้อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็น
ทุนรอ้ยละ 3.02 ถงึรอ้ยละ 3.41 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 3.64 ถงึรอ้ยละ 3.68 ต่อปี)  ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำ
ทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำต้นทุนกำรกู้ยมืที่เกิดจรงิจำกเงนิกู้ยมืทีน่ ำมำใช้เป็นเงนิทุนในกำร
สรำ้งสำขำใหม่ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรพัย์ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำเป็นกำรเช่ำ
ยำนพำหนะ ซึง่รวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 61,112,430 78,325,710 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (24,922,960) (27,526,008) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 36,189,470 50,799,702 
 
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยประเภทต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำย 41,450,628 24,105,858 39,928,846 24,105,858 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 339,746,634 341,738,717 339,746,634 341,738,717 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 12,245,778 11,009,570 12,245,778 11,009,570 

 393,443,040 376,854,145 391,921,258 376,854,145 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ประเภทหมุนเวยีน (รวมอยู่ใน “สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น”) 384,819 384,819 
ประเภทไม่หมุนเวยีน 8,297,007 8,681,826 

รวม 8,681,826 9,066,645 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 11,544,574 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,093,110) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,451,464 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,451,464 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 26) (384,819) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 9,066,645 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 11,544,574 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,477,929) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,066,645 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,066,645 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 26) (384,819) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 8,681,826 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 11,544,574 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,862,748) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 8,681,826 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 108,525,249 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (85,104,139) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 23,421,110 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 23,421,110 
ซื้อสนิทรพัย์ 3,524,770 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 26) (10,637,385) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 16,308,495 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 112,050,019 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (95,741,524) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 16,308,495 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 16,308,495 
ซื้อสนิทรพัย์ 16,822,662 
โอนเขำ้ 58,507,895 
ตดัจ ำหน่ำย (320) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 26) (13,939,213) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 77,699,519 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 183,661,165 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (105,961,646) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 77,699,519 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 5,731,705,487 6,577,027,529 
 
เงนิเบิกเกินบญัชธีนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมเีงนิฝำกประจ ำธนำคำร  (หมำยเหตุ 11) และที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 14) เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะสัน้มอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ 2.35 ถงึ 6.87 ต่อปี 
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.71 ถงึ 7.68 ต่อปี) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่มีดอกเบี้ยตำมรำคำตลำดมีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว 
เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 2,143,456,821 1,887,118,613 2,143,456,821 1,887,118,613 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33.4) - - 484,048 - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 78,276,338 92,887,109 78,176,338 92,417,469 
เจำ้หนี้อื่น 230,577,886 53,253,761 230,117,886 25,388,321 
เงนิมดัจ ำและเงนิค ้ำประกนั 35,866,316 94,867,239 35,866,316 94,867,239 

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,488,177,361 2,128,126,722 2,488,101,409 2,099,791,642 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกี ำหนดช ำระคนืดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  803,018,166 838,682,091 
   
   - ครบก ำหนดระหว่ำง 1 ปี ถงึ 2 ปี 737,740,128 683,506,296 
   - ครบก ำหนดระหว่ำง 2 ปี ถงึ 5 ปี 1,330,378,498 1,165,201,568 
   - ครบก ำหนดภำยหลงั 5 ปี 468,001,646 360,834,944 

 2,536,120,272 2,209,542,808 
   

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 3,339,138,438 3,048,224,899 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,048,224,899 2,351,759,469 
กูย้มืเพิม่ 2,227,703,497 1,204,587,126 
ช ำระคนืเงนิกู ้: กระแสเงนิสดจ่ำยออก (1,936,789,958) (508,121,696) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 3,339,138,438 3,048,224,899 

 
อตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิของเงนิกู้ยมืระยะยำวเป็นประเภทลอยตวั มอีตัรำอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.40 ถึงรอ้ยละ 3.65 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 3.55 ถงึรอ้ยละ 4.13 ต่อปี) 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งบนทีด่นิหรอืทีจ่ะมบีนทีด่นิ (หมำยเหตุ 14) 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 
 
มลูค่ำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว 3,339,138,438 3,048,224,899 3,339,138,438 3,048,224,899 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยในทอ้งตลำด 
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 39,999,801 50,000,000 
วงเงนิกูย้มืระยะยำว 561,109,114 933,151,965 
วงเงนิหมุนเวยีน 1,080,636,195 2,284,582,716 
อื่นๆ  68,502,606 310,283,930 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำกำรเงนิเพื่อซื้อยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดของ
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ไม่เกนิ 1 ปี  14,516,784 14,516,784 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 28,514,881 43,031,665 
 43,031,665 57,548,449 
หกั  ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงนิ (2,461,726) (4,306,972) 

มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีร่บัรูต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 40,569,939 53,241,477 

   
หนี้สนิจำกสญัญำเช่ำกำรเงนิจดัประเภทตำมวนัทีค่รบก ำหนดช ำระดงันี้   
   - หมุนเวยีน 13,171,007 12,671,431 
   - ไม่หมุนเวยีน 27,398,932 40,570,046 

 40,569,939 53,241,477 

 
กำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเช่ำกำรเงนิในระหว่ำง พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 53,241,477 65,870,794 
ช ำระคนื - กระแสเงนิสดจ่ำยออก (12,671,538) (12,629,317) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 40,569,939 53,241,477 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์น้อยกว่ำ 12 เดอืน 646,033 2,622,997 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 40,432,778 51,692,409 

 41,078,811 54,315,406 
   
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะตอ้งช ำระน้อยกว่ำ 12 เดอืน (1,430,801) (911,068) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะตอ้งช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (59,401,366) (59,010,031) 

 (60,832,167) (59,921,099) 
   
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (19,753,356) (5,605,693) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม (5,605,693) (17,949,599) 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 29) (14,147,663) 11,267,539 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,076,367 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (19,753,356) (5,605,693) 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชปีระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  เพ่ิมใน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม เพ่ิม/(ลด)ใน ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 3,682,563 1,331,058 - 5,013,621 
   ค่ำเผื่อกำรลดลงมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื 29,870,003 (16,785,609) - 13,084,394 
   ส ำรองค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอน 430,574 172,531 - 603,105 
   ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 18,801,045 1,910,735 - 20,711,780 
   สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 906,936 (30,844) - 876,092 
   อื่นๆ 624,285 165,534 - 789,819 

 54,315,406 (13,236,595) - 41,078,811 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์ (59,921,099) (911,068) - (60,832,167) 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (5,605,693) (14,147,663) - (19,753,356) 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  ลดใน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม เพ่ิม/(ลด)ใน ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 2,006,406 599,790 1,076,367 3,682,563 
   ค่ำเผื่อกำรลดลงมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื 24,308,379 5,561,624 - 29,870,003 
   ส ำรองค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอน 281,667 148,907 - 430,574 
   ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 12,109,613 6,691,432 - 18,801,045 
   สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 915,709 (8,773) - 906,936 
   อื่นๆ 138,263 486,022 - 624,285 

 39,760,037 13,479,002 1,076,367 54,315,406 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์ (57,709,636) (2,211,463) - (59,921,099) 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (17,949,599) 11,267,539 1,076,367 (5,605,693) 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
   - โครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้ 25,068,108 18,412,821 
   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็   
   - โครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้ 8,961,877 2,998,949 
 
กำรเปลีย่นแปลงภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 18,412,821 10,032,035 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 4,198,340 2,652,329 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 4,262,133 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 501,404 346,620 
จ่ำยระหว่ำงปี (2,306,590) - 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน   
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนดำ้นประชำกรศำสตร์ - 759,675 
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 243,059 
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - 4,379,103 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 25,068,108 18,412,821 

 
ผลประโยชน์พนักงำนซึง่รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ภำยใต้ต้นทุนขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 4,198,340 2,652,329 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 4,262,133 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 501,404 346,620 
รวม 8,961,877 2,998,949 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนก ำหนดขึน้โดยอำศยัขอ้สมมตฐิำนหลกัดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อตัรำคดิลด  2.25 2.25 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต 5.0 5.0 
อตัรำกำรลำออก 21.0 - 53.0 21.0 - 53.0 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 

กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
       

อตัรำคดิลด 1.0 1.0 ลดลง 3.30 ลดลง 2.95 เพิม่ขึน้ 3.67 เพิม่ขึน้ 3.28 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต 1.0 1.0 เพิม่ขึน้ 3.55 เพิม่ขึน้ 2.53 ลดลง 3.26 ลดลง 2.32 
อตัรำกำรลำออก 1.0 1.0 ลดลง 3.80 ลดลง 3.40 เพิม่ขึน้ 1.82 เพิม่ขึน้ 1.64 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (PROJECTED UNIT CREDIT METHOD) 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 5.89 ปี 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

52 

22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มกีำรคดิลดระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2572  
มดีงันี้ : 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี เกินกว่ำ 3 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ พ.ศ. 2562     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 734,854 29,478,530 32,287,644 62,501,028 
     
ณ พ.ศ. 2561     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 489,579 1,626,312 44,237,559 46,353,450 

 
23 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 20,150,000 - 
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 34,200,000 20,150,000 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 54,350,000 20,150,000 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

24 ทุนเรือนหุ้น 

  

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระ 
เตม็มูุลค่ำแล้ว   

 จ ำนวนหุ้น     
 จดทะเบียน จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 14,000,000 14,000,000 1,400,000,000 654,655,415 2,054,655,415 
ลดมลูค่ำหุน้สำมญั 1,386,000,000 1,386,000,000 - - - 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 456,160,000 - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,856,160,000 1,400,000,000 1,400,000,000 654,655,415 2,054,655,415 
กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน - 456,160,000 456,160,000 3,101,888,000 3,558,048,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ – สุทธิ
จำกภำษเีงนิได้ - - - (109,557,559) (109,557,559) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 3,646,985,816 5,503,145,816 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดมจี ำนวน 1,856,160,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 1,856,160,000 หุ้น) 
ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมัญที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน 
1,856,160,000 หุน้ (พ.ศ. 2561 : 1,400,000,000 หุน้) 
 
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering: IPO) 
จ ำนวน 456.16 ล้ำนหุ้น หุ้นที่ออกใหม่มมีูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ขำยให้แก่ผู้จองในรำคำหุ้นละ 7.80 บำท บรษิัทได้รบั 
เงนิรวม 3,558.05 ล้ำนบำทจำกกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว หุน้สำมญัของบรษิทัไดร้บักำรอนุมตัใิหท้ ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งสุทธิ
จำกภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 109.56 ลำ้นบำท ซึง่บนัทกึหกักบัส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 

25 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสนับสนุน 34,861,413 32,364,897 34,861,413 32,364,897 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร 14,513,159 13,932,840 15,855,159 15,240,582 
รำยไดจ้ำกลูกหนี้ผดินัดช ำระเงนิ 8,925,651 9,390,127 8,925,651 9,390,127 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมบตัรเครดติ 6,433,441 10,823,255 6,433,441 10,823,255 
ดอกเบีย้รบั 3,742,597 4,544,869 10,459,008 12,249,592 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัดุ 2,653,031 4,065,355 2,653,031 4,065,355 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,250,771 4,534,171 1,250,771 4,534,171 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 1,513,366 - 1,513,366 
อื่นๆ 30,738,625 8,643,416 30,738,656 8,643,416 

รวมรำยไดอ้ื่น 103,118,688 89,812,296 111,177,130 98,824,761 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในกำรค ำนวณก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิไดส้ำมำรถจ ำแนกตำมลกัษณะ
ไดด้งันี้ 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

กำรเปลีย่นแปลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปู  14,953,219,966 15,733,058,531 14,953,722,710 15,733,058,531 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน   912,528,806 903,004,521 912,258,806 901,924,521 
ค่ำเสื่อมรำคำ 14 393,443,040 376,854,145 391,921,258 376,854,145 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 16 13,939,213 10,637,385 13,939,213 10,637,385 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสทิธกิำรเช่ำ  15 384,819 384,819 384,819 384,819 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั       
   และเคลื่อนไหวชำ้(กลบัรำยกำร) 10 (77,473,968) 29,320,118 (77,473,968) 29,320,118 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อรำคำทุนสนิคำ้สงูกว่ำ      
   มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 10 (6,454,079) (1,511,996) (6,454,079) (1,511,996) 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 9 9,553,679 33,457,160 9,553,679 33,457,160 
 

27 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 23,133,182 - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ 3,187,107 609,083 
อื่นๆ - 737,824 

รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น 26,320,289 1,346,907 

 
28 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ดอกเบีย้จ่ำย - ธนำคำร 296,193,494 317,863,606 
ดอกเบีย้จ่ำย - สญัญำเช่ำกำรเงนิ 1,845,246 2,331,596 

รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 298,038,740 320,195,202 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 117,976,154 118,280,990 107,935,096 109,040,348 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) 14,147,663 (11,267,539) 14,147,663 (11,267,539) 

รวมภำษีเงนิได ้ 132,123,817 107,013,451 122,082,759 97,772,809 

 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีเงนิไดม้จี ำนวนที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษีโดยมรีำยละเอียด
ดงันี้: 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 857,634,712 545,765,477 805,101,162 500,576,140 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษี รอ้ยละ 20      
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 171,526,942 109,153,096 161,020,232 100,115,228 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (608,545) - - - 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 897,556 3,438,469 891,474 3,438,237 
   ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษีไดเ้พิม่ขึน้ (22,539,253) (5,780,656) (22,539,253) (5,780,656) 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 136,811 202,542 - - 
   ภำษีเงนิไดท้ีร่บัรูใ้นส่วนของเจำ้ของโดยตรง (17,289,694) - (17,289,694) - 
ภำษเีงนิได ้ 132,123,817 107,013,451 122,082,759 97,772,809 

 
ภำษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นส่วนของเจำ้ของโดยตรงมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 
 บำท 

  
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:  
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ 17,289,694 
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือ  
ในระหว่ำงปี บรษิทัไม่มเีครื่องมอืทำงกำรเงนิและสญัญำอื่นทีก่่อใหเ้กดิหุน้สำมญัเทยีบเท่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรสุทธ ิ(บำท) 725,510,895 438,752,026 683,018,403 402,803,331 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 1,584,963,507 1,400,000,000 1,584,963,507 1,400,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.46 0.31 0.43 0.29 

 
31 เงินปันผลจ่ำย 

 
พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทครัง้ที่ 3/2562 ไดม้มีตอินุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
เป็นเงนิสด จ ำนวน 1.79 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,506 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถ้ือหุ้นทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่3/2561 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
เป็นเงนิสด จ ำนวน 0.0714 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 100 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหุน้ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่24 สงิหำคม พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที่ 13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทครัง้ที่ 4/2561 ได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
เป็นเงนิสด จ ำนวน 0.0714 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 100 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหุน้ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่5/2561 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
เป็นเงนิสด จ ำนวน 0.145 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 203 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบัผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 

 
32 หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
กำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรค ้ำประกนัสญัญำเช่ำและใหบ้รกิำรและกำรซื้อและขำยสนิคำ้ ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

หนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร 141,497,394 140,438,024 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัหมำยถึง กิจกำรและบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยผ่ำน
กิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่งโดยที่บุคคลหรอืกิจกำรนัน้มีอ ำนำจควบคุมบรษิัท หรือถูกควบคุมโดยบรษิัท หรือ  
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัย่อยและกจิกำรทีเ่ป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั นอกจำกนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัรวมควำมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลที่
เป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนัน้ 
กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  
 

ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนัแต่ละรำยกำร บรษิัทค ำนึงถึงเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 

บริษัทถูกควบคุมโดยกรรมกำรของบรษิัทได้แก่ สมำชิกในครอบครวัตัง้มติรประชำ ซึ่งถือหุ้นรวมกันในบรษิัทจ ำนวนร้อยละ  
34.79 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 50.14) และบรษิัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็นจ ำนวนร้อยละ 29.09 (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 38.57) 
 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่รีำยกำรระหว่ำงกนัเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดัตัง้ ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
   

บรษิทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อย 
บรษิทั ดูโฮม โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนัและเป็นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แอมพลสั โฮลดิง้ จ ำกดั ฮ่องกง มกีรรมกำรร่วมกนัและเป็นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั เงนิเทอรโ์บ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ทุนทองมำวนิ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ทุนธำรนิ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ทเีอม็พซี ีเทรดดิง้ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ดูโฮม เอก็ซ์เพรส จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอเอสเอม็ เรยีล เอสเตท จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอเอสเอม็ แลนด ์จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ศ.อุบลวสัดุ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั อุบลวสัดุ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอเอน็แคปปิตอล จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั อะลำดนิ ชอ้ปออนไลน์ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอน็ทบีจี ีจ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอน็ทบีเีอก็ซ์ จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั มนัน่ีโอเค จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เงนิเทอรโ์บ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์จ ำกดั ไทย มกีรรมกำรร่วมกนั 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ : 
 

33.1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ขำยสินค้ำ     
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 8,781,151 16,840,023 8,781,151 16,840,023 
     

รำยได้ค่ำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - 1,342,000 1,307,742 
     

ดอกเบีย้รบั     
บรษิทัย่อย - - 6,779,671 7,739,096 

 

33.2) ค่ำเช่ำจ่ำย ค่ำบริกำร ดอกเบีย้จ่ำยและเงินปันผลจ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ซ้ือสินค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 5,059,613 - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 19,572,184 - 19,572,184 - 

 19,572,184 - 24,631,797 - 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย     
บรษิทัย่อย - - 24,672,000 25,281,948 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 961,692 961,692 961,692 961,692 

 961,692 961,692 25,633,692 26,243,640 
     

ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกนัจ่ำย     

บรษิทัย่อย - - 34,264,737 33,306,631 
     

เงินปันผลจ่ำย     
กรรมกำร 1,256,580,000 202,075,716 1,256,580,000 202,075,716 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,249,420,000 155,442,858 1,249,420,000 155,442,858 
 2,506,000,000 357,518,574 2,506,000,000 357,518,574 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ : (ต่อ) 
 

33.3) ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัย่อย - - 202,000 - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,940,601 3,920,520 1,940,601 3,920,520 

 1,940,601 3,920,520 2,142,601 3,920,520 
 

33.4) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัย่อย - - 484,048 - 
 

33.5) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 251,000,000 290,900,000 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 290,900,000 325,600,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 4,500,000 61,300,000 
รบัช ำระเงนิใหกู้ย้มื (44,400,000) (96,000,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 251,000,000 290,900,000 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีอ่ยู่ในสกุลเงนิบำท ซึ่งคดิดอกเบี้ย
ในอตัรำรอ้ยละ 2.50 ถงึ 3.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.50 ถงึ 3.25 ต่อปี) และมกี ำหนดจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
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33 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ : (ต่อ) 

 
33.6) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23,232,358 23,533,889 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,703,894 718,555 

รวม 26,936,252 24,252,444 

 
34 ภำระผกูพนั 

 
34.1 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเช่ำที่ดนิ และอำคำรและ
สญัญำบรกิำร ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำยใน 1 ปี 16,949,773 5,598,623 26,549,773 24,163,307 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 63,120,042 12,424,995 101,520,042 77,719,047 
เกนิกว่ำ 5 ปี 164,176,189 89,510,268 189,776,189 124,710,268 

 244,246,004 107,533,886 317,846,004 226,592,622 

 
34.2 ภำระผกูพนัส ำหรบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีเ่ป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 337,793,156 176,756,062 336,437,956 146,166,862 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
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34 ภำระผกูพนั (ต่อ) 
 
34.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้โดย 
มรีะยะเวลำครบก ำหนดไม่เกนิ 6 เดอืน จ ำนวนเงนิผกูพนัทีจ่ะไดร้บัตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
จ ำนวนเงนิผกูพนัทีจ่ะไดร้บั   
พ.ศ. 2562 : 600,000 เหรยีญสหรฐัฯ ทีอ่ตัรำแลกเปลี่ยน 30.11 บำท 
   ต่อเหรยีญสหรฐัฯ   
   (พ.ศ. 2561 : 50,046.64 เหรยีญสหรฐัฯ ทีอ่ตัรำแลกเปลีย่น  
   32.54 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ) 18,067,500 1,628,518 
พ.ศ. 2562 : ไม่ม ี(พ.ศ. 2561 : 10,876,749.55 หยวน ทีอ่ตัรำแลกเปลีย่น  
   4.78 บำทต่อหยวน) - 51,926,181 

 18,067,500 53,554,699 

 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่เปิด
สถำนะไว้โดยมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวนเงินผูกพันที่จะได้รับตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำมี
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 
หน้ีสินทำงกำรเงิน บำท 
  

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 840,000,000 
 



บริษทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
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34 ภำระผกูพนั (ต่อ) 
 

34.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มลูค่ำยุตธิรรมสุทธขิองเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่ป็นสนิทรพัย ์(หนี้สนิ) 8,671 (705,516) 
   

สญัญำทีม่มีลูค่ำยุตธิรรมเชงิลบ (ขำดทุน)   
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย (13,024,548) - 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชอ้ตัรำทีก่ ำหนดโดยธนำคำรของบรษิทั เสมอืนว่ำ
ไดย้กเลกิสญัญำเหล่ำนัน้ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ขอ้มลูอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 

34.4 ภำระผกูพนัอ่ืน ๆ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัทีย่งัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  เทียบเท่ำกบั  เทียบเท่ำกบั 

 สกลุเงินอ่ืน เงินบำท สกลุเงินอ่ืน เงินบำท 
     

ภำระผกูพนัจำกกำรท ำเลตเตอรอ์อฟเครดติ     
   เพื่อซื้อสนิคำ้     
   - สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ 1,106,116 33,353,837 463,492 15,243,082 
   - สกุลเงนิหยวน 7,926,079 34,227,185 12,953,420 62,081,332 

 
35 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2563 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิ
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 ในรูปของเงนิสดจ ำนวน 0.0185 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิ 34.37 ล้ำนบำท 
และในรูปของหุ้นปันผลในอตัรำ 6 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 
 


	AUDITOR_REPORT
	FS
	NOTES

