
บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกิจการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัตงิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซงึส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรืองทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสงิทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขนึ 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3445 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 80,424,496 204,016,407 73,964,929 191,615,341

เงนิลงทุนระยะสนั 65,862 65,831 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 8 901,014,671 859,899,090 901,081,426 860,101,090

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษิทัยอ่ย 15.5 - - 240,000,000 251,000,000

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 9 7,046,369,694 7,048,156,030 7,046,369,694 7,048,156,030

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 253,540 - 253,540 -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 67,179,867 91,432,849 63,543,801 87,783,083

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,095,308,130 8,203,570,207 8,325,213,390 8,438,655,544

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากประจาํธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 42,338,979 242,343,976 42,338,979 242,343,976

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

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 1,114,655,115 1,120,904,940

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 9,646,986,523 9,619,302,130 8,805,480,372 8,778,558,158

สทิธกิารเช่า - สุทธิ 8,201,328 8,297,007 8,201,328 8,297,007

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 282,058,122 - 675,191,662 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 11 82,376,830 77,699,519 82,376,830 77,699,519

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 10,062,461,782 9,948,142,632 10,728,744,286 10,228,303,600

รวมสินทรพัย์ 18,157,769,912 18,151,712,839 19,053,957,676 18,666,959,144

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 5,139,513,658 5,731,705,487 5,139,513,658 5,731,705,487

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,658,333,466 2,488,177,361 2,658,472,050 2,488,101,409

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกาํหนดชาํระภายใน 1 12 936,763,169 803,018,166 936,763,169 803,018,166

หนีสนิจากสทิธกิารใชท้ถีงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 45,222,237 13,171,007 57,102,708 13,171,007

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 64,739,896 25,608,078 59,175,870 21,691,957

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 17,840,231 - 17,840,231 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 17,563,796 4,042,949 16,761,347 3,336,619

รวมหนีสินหมุนเวียน 8,879,976,453 9,065,723,048 8,885,629,033 9,061,024,645

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 2,477,094,595 2,536,120,272 2,477,094,595 2,536,120,272

หนีสนิจากสทิธกิารใช้ 171,779,793 27,398,932 553,854,622 27,398,932

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,746,395 19,753,356 6,746,395 19,753,356

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,579,217 25,068,108 26,579,217 25,068,108

หนีสนิไมห่มนุเวยีน 15,305,215 17,279,811 15,305,215 17,279,811

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,697,505,215 2,625,620,479 3,079,580,044 2,625,620,479

รวมหนีสิน 11,577,481,668 11,691,343,527 11,965,209,077 11,686,645,124

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 3,646,985,816 3,646,985,816 3,646,985,816 3,646,985,816

สว่นตําจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 54,350,000 54,350,000 54,350,000 54,350,000

ทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,629,287,767 1,495,299,306 1,545,322,137 1,422,818,204

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (8,109,269) 5,960,085 (14,069,354) -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,580,287,944 6,460,368,837 7,088,748,599 6,980,314,020

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 300 475 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 6,580,288,244 6,460,369,312 7,088,748,599 6,980,314,020

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 18,157,769,912 18,151,712,839 19,053,957,676 18,666,959,144

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,543,278,015 4,909,470,552 4,543,278,015 4,909,470,552

รายไดค้า่บรกิาร 35,055,249 40,246,231 35,055,249 40,246,231

รายไดอ้นื 43,455,569 30,521,442 45,281,969 32,573,530

รวมรายได้ 4,621,788,833 4,980,238,225 4,623,615,233 4,982,290,313

คา่ใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 3,871,547,249 4,139,243,932 3,871,059,853 4,139,107,879

คา่ใชจ่้ายในการขาย 365,064,477 361,335,425 370,228,771 368,017,766

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 99,053,439 92,088,988 105,176,404 100,330,016

คา่ใชจ่้ายอนื 103,665 3,049,911 1,553,878 3,049,911

รวมคา่ใช้จ่าย 4,335,768,830 4,595,718,256 4,348,018,906 4,610,505,572

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 286,020,003 384,519,969 275,596,327 371,784,741

ตน้ทนุทางการเงนิ (64,426,746) (76,466,826) (67,639,377) (76,466,826)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 221,593,257 308,053,143 207,956,950 295,317,915

ภาษเีงนิได้ 13 (44,292,960) (61,370,946) (42,141,181) (58,851,916)

กาํไรสาํหรบังวด 177,300,297 246,682,197 165,815,769 236,465,999

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการไปยงักาํไรหรอื

ขาดทนุในภายหลงั

กาํไร(ขาดทนุ)จากเครอืงมอืป้องกนัความเสยีง

กระแสเงนิสด (4,570,814) - (4,570,814) -

ภาษเีงนิไดข้องรายการขา้งตน้ 914,162 - 914,162 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 173,643,645 246,682,197 162,159,117 236,465,999

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 177,300,297 246,682,197 165,815,769 236,465,999

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - -

177,300,297 246,682,197 165,815,769 236,465,999

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 173,643,645 246,682,197 162,159,117 236,465,999

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - -

173,643,645 246,682,197 162,159,117 236,465,999

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.10 0.18 0.09 0.17

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนตาํจาก องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้  สาํรอง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจา้ของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 246,682,197 - 246,682,197 - 246,682,197

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

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - - (43,311,836) (10,412,702) (53,724,538) - (53,724,538)

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ปรบัปรงุใหม่ 1,856,160,000 3,646,985,816 (598,386,370) 54,350,000 1,451,987,470 (4,452,617) 6,406,644,299 475 6,406,644,774

การชาํระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - (175) (175)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 177,300,297 (3,656,652) 173,643,645 - 173,643,645

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,856,160,000 3,646,985,816 (598,386,370) 54,350,000 1,629,287,767 (8,109,269) 6,580,287,944 300 6,580,288,244

ข้อมูลการเงินรวม   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

5



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง องคป์ระกอบอืน

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 236,465,999 - 236,465,999

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

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ตามทีรายงานไว้เดิม 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,422,818,204 - 6,980,314,020

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (43,311,836) (10,412,702) (53,724,538)

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ปรบัปรงุใหม่ 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,379,506,368 (10,412,702) 6,926,589,482

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 165,815,769 (3,656,652) 162,159,117

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,545,322,137 (14,069,354) 7,088,748,599

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 221,593,257 308,053,143 207,956,950 295,317,915

รายการปรบัปรงุ :

คา่เสอืมราคา 11 102,660,123 97,713,812 102,067,102 97,577,758

คา่ตดัจําหน่ายของสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 11 3,460,454 2,570,720 3,460,454 2,570,720

คา่ตดัจําหน่ายสทิธกิารเชา่ 95,679 94,887 95,679 94,887

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 11,742,947 - 15,520,076 -

คา่เผอืสนิคา้ลา้สมยัและเคลอืนไหวชา้(กลบัรายการ) 9 2,326,920 (73,293,397) 2,326,920 (73,293,397)

คา่เผอืราคาทนุของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธิ

ทจีะไดร้บั(กลบัรายการ) 9 (31,167) (4,102,336) (31,167) (4,102,336)

ขาดทนุจากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - 1,450,213 -

กาํไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (28,014) (2,317,397) (28,014) (2,317,397)

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอุปกรณ์ 1,107 54,015 1,107 54,015

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 8 (5,332,827) 8,433,108 (5,332,827) 8,433,108

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (1,512,398) 517,972 (1,512,398) 517,972

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพมิขนึ 1,511,109 1,041,333 1,511,109 1,041,333

ดอกเบยีรบั (1,081,074) (1,369,140) (2,611,290) (3,136,246)

ดอกเบยีจ่าย 64,426,746 76,466,826 67,639,377 76,466,826

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (70,058,787) (125,167,068) (69,923,542) (123,362,102)

สนิคา้คงเหลอื (509,417) (319,122,600) (509,417) (319,122,600)

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิคา้ (23,596,330) (25,648,791) (23,596,330) (25,648,791)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื  24,252,982 3,227,276 24,239,282 6,638,917

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 189,562,087 958,366,358 189,776,622 956,729,432

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 13,520,847 (31,242,889) 13,424,728 (31,621,329)

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื - 102,209 - 102,211

กระแสเงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 533,004,244 874,378,041 525,924,634 862,940,896

จ่ายภาษเีงนิได้ (3,822,807) (1,530,014) (3,318,933) (952,408)

จ่ายดอกเบยี (64,886,538) (74,483,280) (68,099,168) (74,483,280)

รบัดอกเบยี 1,081,074 1,369,140 2,611,290 3,136,246

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 465,375,973 799,733,887 457,117,823 790,641,454

ข้อมลูการเงินรวม ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจําธนาคารทตีดิภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขนึ) 200,004,997 (90,000,002) 200,004,997 (90,000,002)

เงนิลงทนุระยะสนัเพมิขนึ (31) (31) - -

เงนิรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อย 15.5 - - 11,000,000 8,500,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - (27,500,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (193,838,772) (437,554,619) (192,483,572) (396,683,314)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (1,621,765) (203,350) (1,621,765) (203,350)

เงนิสดจ่ายเพอืลงทนุในสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (65,000,000) - (65,000,000) -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 139,873 2,352,169 139,873 2,352,169

เงนิสดรบัคนืจากการชําระบญัชขีองบรษิทัย่อย 10 - - 4,799,612 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (60,315,698) (525,405,833) (43,160,855) (503,534,497)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายคนืสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุเนอืง

จากการชาํระบญัชขีองบรษิทัย่อย (175) - - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง (599,653,217) (149,700,047) (599,653,217) (149,700,047)

จ่ายชาํระหนสีนิจากสทิธกิารใช้ (11,179,508) (3,122,190) (14,134,877) (3,122,190)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 439,324,219 90,137,857 439,324,219 90,137,857

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (364,604,893) (211,497,000) (364,604,893) (211,497,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (536,113,574) (274,181,380) (539,068,768) (274,181,380)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ (131,053,299) 146,674 (125,111,800) 12,925,577

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

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน - (8,466) - (8,466)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 72,963,108 167,274,132 66,503,541 152,434,153

สาํหรบัขอ้มลูในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบดว้ยรายการดงันี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 80,424,496 167,275,134 73,964,929 152,435,155

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (7,461,388) (1,002) (7,461,388) (1,002)

72,963,108 167,274,132 66,503,541 152,434,153

รายการทีไมใ่ช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทยีงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 87,413,600 9,155,811 87,413,600 1,335,716

การเพมิขนึของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนสีนิจากสทิธกิารใช้ 187,611,599 - 584,522,268 -

โอนทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสทิธกิารใช้ 36,189,470 - 36,189,470 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

9 

 

1 ข้อมูลทวัไป 
 

บรษิัท ดูโฮม จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทยและมทีอียู่ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไว้

ดงันี 
 

สาํนักงานใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรมีงคล ตําบลวารนิชาํราบ อําเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกียวกับค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สํานักงานและเครืองใช้ในครวัเรือน ณ วันท ี 

31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมสีาขาทเีปิดให้บรกิารจํานวน 16 สาขา และ ศูนย์กระจายสนิคา้ 1 ศูนย์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 :  

15 สาขา และ ศูนยก์ระจายสนิคา้ 1 ศูนย์) 
 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัเมอืวนัท ี

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทนํีาเสนอไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดทีรายงาน 
 

เมอืตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เหตุการณ์ดงักล่าว ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน

ของกลุ่มกจิการสาํหรบังวด 3 เดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

  

ตงัแต่วนัท ี22 มนีาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขาของกลุ่มกิจการต้องปิด

ลงชวัคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทําให้กลุ่มกิจการไม่สามารถดําเนินธุรกจิค้าปลกีได้

ตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยงัสามารถให้บรกิารสงัซอืสินค้าแบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทางการสงัซอืสินค้า

โดยตรงทางโทรศพัท์ผ่านทมีงานขายสนิคา้และทมีงานผูแ้ทนขายไดต้ามปกต ิทงันีหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-  

ในประเทศไทยดีขนึอย่างต่อเนือง และภาครฐัมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุ่มกิจการได้กลับมาเปิดให้บรกิารสาขา 

ขนาดใหญ่  สาขา ได้แก่ สาขาพระราม , สาขาเพขรเกษมม สาขาโคราช และสาขาอุดร ตังแต่วนัที 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เพือรองรบัความต้องการจบัจ่ายใช้สอยของลูกค้า โดยมมีาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด กลุ่มกิจการได้ติดตามเหตุการณ์

การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษในเรอืงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสรา้งและการค้าปลกีเพอืทีจะสามารถประเมนิและ

วางแผนแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวทมีตี่อธุรกจิ 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํขอ้มูลทางการเงิน  
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการบัญชไีทย ฉบับที 34  

เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขนึจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยทจีดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีมเีนือความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีทใีช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกับนโยบายการบัญชทีใีช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรอืงทอีธบิายในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลขอ้ 5 
 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

กลุ่มกิจการได้เรมิถือปฏิบัตมิาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกียวกบัเครอืงมือทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) 

และทเีกยีวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการปรบัปรุง

ยอ้นหลงังบการเงนิทแีสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซงึเป็นแนวทางทสีามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทังนีกลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจัดประเภทรายการใหม่ 

ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับ

เครอืงมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรอืงสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครงัแรกมดีงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท บาท 
  (หมายเหตุ 5.1) (หมายเหตุ 5.2)  
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 859,899,090 (54,139,795) - 805,759,295 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 8,671 - 8,671 
     

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน     
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 9,619,302,130 - (36,189,470) 9,583,112,660 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 223,801,070 223,801,070 

     

หนีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนีสินหมุนเวียน     
หนสีนิจากสทิธกิารใชท้ถีงึกําหนด 
   ชําระภายใน 1 ปี 13,171,007 - 39,069,326 52,240,333 
หนสีนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,024,548 - 13,024,548 
     

หนีสินไม่หมุนเวียน     
หนสีนิจากสทิธกิารใช ้ 27,398,932 - 148,542,274 175,941,206 
หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม 1,495,299,306 (43,311,836) - 1,451,987,470 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของ 
   เจา้ของ 5,960,085 (10,412,702) - (4,452,617) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่
 บาท บาท บาท บาท 
  (หมายเหตุ 5.1) (หมายเหตุ 5.2)  
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 860,101,090 (54,139,795) - 805,961,295 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 8,671 - 8,671 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 8,778,558,158 - (36,189,470) 8,742,368,688 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 620,711,739 620,711,739 
     

หนีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนีสินหมุนเวียน     
หนสีนิจากสทิธกิารใชท้ถีงึกําหนด 
   ชําระภายใน 1 ปี 13,171,007 - 63,741,326 76,912,333 
หนสีนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 13,024,548 - 13,024,548 
     

หนีสินไม่หมุนเวียน     
หนสีนิจากสทิธกิารใช ้ 27,398,932 - 520,780,943 548,179,875 
หนสีนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม 1,422,818,204 (43,311,836) - 1,379,506,368 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของ 
   เจา้ของ - (10,412,702) - (10,412,702) 
 

5.1 เครอืงมอืทางการเงิน 
 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิมาถอืปฏิบตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัิ

ทางบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทเีป็นสาระสาํคญัในเรอืงดงัต่อไปนี 
 

การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทวัไป) 
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทกีลุ่มกิจการถือ จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซงึไม่สามารถเปลียนแปลงได้) 

คือ จดัเป็นประเภท ก) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือ ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ซงึจะไม่สามารถจดัประเภทใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
 

กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในตราสารทุนทีแสดงด้วยวธิีราคาทุนจํานวน 65,862 บาท โดยเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว

จะตอ้งถูกจดัประเภทและวดัมลูค่าใหม่ตามวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.1 เครอืงมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาในอนุพนัธ์ทเีป็นเครอืงมอืทางการเงนิซงึประกอบด้วยสญัญาอตัราแลกเปลยีนล่วงหน้าและสญัญา

แลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 

 

เครอืงมอือนุพนัธ์ทางการเงนิจะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึงอ้างอิงจากราคาตลาด นอกจากนีกําไรขาดทุนทยีงัไม่เกิดขนึ  

ณ วนัสนิงวดจะถูกรบัรูผ้่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื และรบัรูเ้ป็นลูกหนีหรอืเจ้าหนีอนุพนัธ์ทางการเงนิในงบแสดงฐานะ

การเงนิ  

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี ซงึจะต้องถูกจดัประเภทและวดัมูลค่า

ใหม่ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน ผลสะสมรวมของการปรบัมูลค่ายุติธรรมจํานวน 14.07 ล้านบาท  

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถูกปรบัปรุงกบัองคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกยีวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหก้ลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ณ วันทีรบัรู้เริมแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกิจการใช้วธิีการอย่างง่ายในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้าจํานวน 54.14 ล้านบาท  

โดยรบัรูก้ารปรบัปรุงเมอืเรมินํามาตรฐานมาใชค้รงัแรกในกําไรสะสมต้นงวด 

 

5.2 สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้นีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทไีด้เคยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี17 (TAS 17) เรอืง สญัญาเช่า ทงันี หนสีนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา 

TFRS 16 มาถอืปฏบิตัจิะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหนีสนิทจีะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิ ณ วนัท ี1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิถวัเฉลยีทกีลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 1.96 

 

สําหรบัสญัญาเช่าทเีดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน จะรบัรูด้ว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า

การเงนิและหนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละ

หนีสนิตามสญัญาเช่า ทงันีเกณฑก์ารรบัรูร้ายการดงักล่าว จะใชส้าํหรบัวนัทถีอืปฏบิตัคิรงัแรกเท่านัน 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทไีดเ้ปิดเผยไว ้   

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 241,892,004 315,492,004 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบยีตามนัยของสญัญาเช่า ของผูเ้ช่า  

   ณ วนัทนํีามาตรฐานมาใชเ้ป็นครงัแรก 

 

(103,999,696) 

 

(353,179,027) 

บวก:    รายการปรบัปรุงทเีกยีวขอ้งกบัการต่อสญัญา 49,719,292 622,209,292 

บวก:  หนีสนิจากสญัญาเช่าการเงนิทไีดร้บัรู ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2562 

 

40,569,939 

 

40,569,939 

หนีสินจากสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 228,181,539 625,092,208 
   

หนีสนิจากสญัญาเช่า - ส่วนทหีมุนเวยีน 52,240,333 76,912,333 

หนีสนิจากสญัญาเช่า - ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 175,941,206 548,179,875 

รวม 228,181,539 625,092,208 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ทเีป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เสมอืนหนึงว่ากลุ่มกิจการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

ตังแต่วนัเรมิต้นสญัญาเช่านัน และกลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ประเภทอืน ๆ ด้วยจํานวนเดียวกับหนีสิน 

ตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชาํระทแีสดงในงบแสดงฐานะ

การเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทงันี กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าทเีป็นสญัญาทสีรา้งภาระทตี้องนํามาปรบัปรุง

กบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก  

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้รีบัรู ้เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ทดีนิ 136,170,431 67,003,467 529,303,971 463,914,136 

อาคาร 67,545,691 72,558,002 67,545,691 72,558,002 

เครอืงจกัร, เครอืงมอืและอุปกรณ์ 45,191,453 48,050,131 45,191,453 48,050,131 

ยานพาหนะ 33,150,547 36,189,470 33,150,547 36,189,470 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 282,058,122 223,801,070 675,191,662 620,711,739 

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
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6 ประมาณการ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการและข้อสมมติฐานทมีผีลกระทบต่อ 

การนํานโยบายการบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทเีกิดขนึจรงิอาจจะแตกต่าง 

จากการประมาณการ 

 

7 ข้อมลูการเงินจาํแนกตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนําเสนอข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงานทังในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน

ภูมศิาสตร์ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทนํีาเสนอให้ผูม้ ีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน ซงึพจิารณาจากกําไรสุทธ ิ 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึง บุคคลทีมีหน้าทีในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของส่วนงานดําเนินงาน ซงึพจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารททีําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 

ส่วนงานธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์สํานักงานและเครอืงใชไ้ฟฟ้า

ในครวัเรือน ดงันันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัทนํีาเสนอในขอ้มลูทางการเงนินี 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ดงันันฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกิจการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์

เพียงส่วนงานเดียวผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาผลการดําเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกัน 

กบัทนํีาเสนอในขอ้มลูทางการเงนิน ี

 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได ้

 

ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้มดีงัต่อไปนี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้  

เมอืปฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตัเิสรจ็สนิ (point in time) - รายไดจ้ากการขาย 4,543,278,015 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตั ิ(over time) - รายไดจ้ากบรกิารขนส่ง 35,055,249 

รวมรายได ้ 4,578,333,264 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
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8 ลูกหนีการค้าและตวัเงินรบั - สุทธิ 

 

ลูกหนีการคา้และตวัเงนิรบั ทรีวมอยู่ในลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 474,925,683 409,458,278 

คา้งชาํระไม่เกนิ 3 เดอืน 222,399,532 242,466,046 

3 - 6 เดอืน 33,458,728 15,371,986 

6 - 12 เดอืน 32,035,743 38,883,649 

12 - 24 เดอืน 46,574,868 55,396,559 

เกนิกว่า 24 เดอืน 116,882,171 105,407,198 

รวม 926,276,725 866,983,716 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (152,365,870) (103,558,902) 

ลูกหนีการคา้และตวัเงนิรบั - สุทธ ิ 773,910,855 763,424,814 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูจากยอดลูกหนีหลงัหกัหลกัประกนัทไีดร้บัจากลูกคา้ 

 

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สนิคา้สําเรจ็รปู 7,054,225,905 7,086,789,456 

สนิคา้ระหว่างทาง 59,861,514 26,788,546 

 7,114,087,419 7,113,578,002 

หกั ค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยัและเคลอืนไหวชา้ (65,253,579) (62,926,659) 

 คา่เผอืราคาทุนของสนิคา้สงูกว่ามูลค่าสุทธทิจีะไดร้บั (2,464,146) (2,495,313) 

รวมสนิคา้คงเหลอื 7,046,369,694 7,048,156,030 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้ค่าเผือสินค้าล้าสมยัและเคลือนไหวช้า จํานวน  

2.33 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผอืราคาทุนสนิคา้สงูกว่ามลูค่าสุทธทิจีะไดร้บัจํานวน 0.03 ล้านบาท 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทนุทีออกชาํระแล้ว สดัส่วนของการถือหุ้น 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

  จดัตงัใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ประเภทธรุกิจ ประเทศ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บรษิทั ดูโฮม กรุ๊ป จาํกดั ธรุกจิการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์

ไทย 400.00 400.00 100.00 100.00 

บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จํากดั ธุรกจิขนส่ง ไทย - 5.00 - 100.00 

บรษิทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ ีจาํกดั ธรุกจิผลติ 

และจําหน่ายไฟฟ้า 

ไทย 60.00 60.00 100.00 100.00 

บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชนั จํากดั ธรุกจิใหบ้รกิารระบบ

จดัเกบ็สนิคา้อตัโนมตั ิ

ไทย - 1.25 - 100.00 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัตน้งวด 1,120,904,940 

การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย (6,249,825) 

มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัสนิงวด 1,114,655,115 

 

การเลิกกิจการของบริษทัย่อย 

 

บริษทั คิดดีโลจิสติกส ์จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบรษิัท คิดดโีลจสิติกส์ จํากดั ได้มมีติให้จดทะเบียนเลิกกิจการและ

ชําระบญัชบีริษัทย่อยดงักล่าว บรษิัทรบัคนืเงนิจํานวน 4.03 ล้านบาท และรบัรูข้าดทุนจํานวน 0.97 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท คดิดโีลจสิติกส์ จํากดั ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จสนิเมอืวนัท ี 

27 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

บริษทั ดโูฮม ออโตเมชนั จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี23 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ดูโฮม ออโตเมชนั จํากดั ไดม้มีตใิห้จดทะเบยีนเลกิกจิการและ

ชําระบญัชบีริษัทย่อยดงักล่าว บรษิัทรบัคนืเงนิจํานวน 0.77 ล้านบาท และรบัรูข้าดทุนจํานวน 0.48 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ดูโฮม ออโตเมชนั จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการเสรจ็สนิเมอืวนัท ี

27 มนีาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
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11 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทดีนิ อาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมกีารเปลยีนแปลงดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ทีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มตีวัตน และอปุกรณ์ ไม่มตีวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,619,302,130 77,699,519 8,778,558,158 77,699,519 

ซอืสนิทรพัย์ 175,365,926 1,621,765 174,010,726 1,621,765 

โอนสนิทรพัย์ (6,516,000) 6,516,000 (6,516,000) 6,516,000 

โอนไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (36,189,470) - (36,189,470) - 

จําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,315,940) - (2,315,940) - 

ค่าเสอืมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (102,660,123) (3,460,454) (102,067,102) (3,460,454) 

ราคาตามบญัชสีนิงวด - สุทธ ิ 9,646,986,523 82,376,830 8,805,480,372 82,376,830 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทีดนิ ส่วนปรบัปรุงทีดิน อาคารและสงิปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการและบริษัทซึงมีมูลค่า 

ตามบัญช ี7,066.44 ล้านบาท และ 6,283.25 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 7,085.97 ล้านบาท และ 6,302.77 

ล้านบาท ตามลําดบั) ไดนํ้าไปจดจํานอง เพอืคาํประกนัวงเงนิสนิเชอื เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะสนัและระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนทถีอืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 214,639,406 337,793,156 214,639,406 336,437,956 

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร  7,461,388 - 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 5,132,052,270 5,731,705,487 

รวมเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 5,139,513,658 5,731,705,487 

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ มีเงินฝากประจําธนาคาร ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัและคาํประกนัโดยบรษิทัย่อยและกรรมการของบรษิทั 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสนั มอีตัราดอกเบยีระหว่างรอ้ยละ 1.86 ถึง 6.87 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 

รอ้ยละ 2.35 ถงึ 6.87 ต่อปี) 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด  3,339,138,438 

กูย้มืเพมิ 439,324,219 

ชาํระคนืเงนิกู ้: กระแสเงนิสดจา่ยออก (364,604,893) 

ยอดคงเหลอืสนิงวด  3,413,857,764 

 

อตัราดอกเบยีของเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นประเภทลอยตวัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.70 ถงึรอ้ยละ 3.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 

รอ้ยละ 3.40 ถงึรอ้ยละ 3.65 ต่อปี) เงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจํานองทดีนิ สงิปลูกสรา้งบนทดีนิหรอื

ทจีะมบีนทดีนิ 

 

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิทัต้องปฏิบตัติามเงอืนไขทางการเงนิบางประการตามทรีะบุในสญัญาเงนิกู ้เช่น การดํารงอตัราส่วน

หนสีนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ เป็นต้น 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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13 ภาษีเงินได ้

 

ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตงัคา้งจ่ายโดยใช้วธิปีระมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทใีชส้ําหรบักําไรรวมทงัปีทีคาด

วา่จะเกดิขนึไดแ้ก่อตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19) 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (42,954,625) (47,915,188) (40,802,846) (45,396,158) 

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (1,338,335) (13,455,758) (1,338,335) (13,455,758) 

ภาษเีงนิได ้ (44,292,960) (61,370,946) (42,141,181) (58,851,916) 

 

14 หนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร 

 

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคาร ซึงส่วนใหญ่เป็นการคําประกัน 

การใช้ไฟฟ้าและการคําประกันสัญญาเช่าและให้บริการ และการซือและขายสินค้าจํานวน 141.77 ล้านบาท (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 : 141.50 ลา้นบาท) 

 

15 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั  

 

บุคคลหรือกิจการทเีกียวข้องกนัหมายถึง กิจการและบุคคลทีมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่าน

กจิการอืนแห่งหนึงหรอืมากกว่าหนึงแห่งโดยทบีุคคลหรอืกจิการนันมอํีานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัททดํีาเนินธุรกิจการลงทุน บรษิัทย่อยและกิจการทีเป็นบรษิัทย่อยในเครอื

เดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทเีกยีวข้องกบับรษิทั นอกจากนีบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวข้องกนัยงัรวมความถงึ บรษิทัร่วมและบุคคล 

ทเีป็นเจ้าของส่วนไดเ้สียในสทิธิออกเสยีงของบรษิัทซึงมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม ผูบ้รหิารสําคญัรวมทงักรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทใีกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน 

กจิการและบุคคลทงัหมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั  

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทเีกียวข้องกนัแต่ละรายการ บรษิัทคํานึงถงึเนือหาของความสมัพนัธ์

มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษัทถูกควบคุมโดยกรรมการของบรษิัทได้แก่ สมาชิกในครอบครวัตงัมติรประชา ซึงถือหุ้นรวมกันในบรษิัทจํานวนร้อยละ  

37.83 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 34.79) และบรษิัท ดูโฮม โฮลดงิ จํากัด ซึงถือหุ้นในบรษิัทคดิเป็นจํานวนร้อยละ 29.09 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 29.09) 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัทมีสีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี 

 

15.1) รายไดจ้ากการขายสินค้าและบริการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มนีาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบียรบั     

บรษิทัย่อย - - 1,533,197 1,767,137 

     

รายได้ค่าเช่า     

บรษิทัย่อย - - 351,755 285,000 

     

ขายสินค้า     

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,806,591 378,719 2,806,591 378,719 

 

15.2) ค่าเช่าจ่าย ค่าบริการและดอกเบยีจา่ย 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่าจ่าย    
 

บรษิทัย่อย - - - 6,168,000 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 240,423 - 240,423 

 - 240,423 - 6,408,423 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า     

บรษิทัย่อย - - 3,777,129 - 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 215,616 - 215,616 - 

 215,616 - 3,992,745 - 

     

ดอกเบยีจ่ายสิทธิการเช่า     

บรษิทัย่อย - - 3,212,631 - 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 232,052 - 232,052 - 

 232,052 - 3,444,683 - 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัทมีสีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

15.2) ค่าเช่าจ่าย ค่าบริการและดอกเบยีจา่ย (ต่อ) 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าธรรมเนียมคาํประกนัจ่าย     

บรษิทัย่อย - - 6,515,777 8,973,529 

     

ซือสินคา้     

บรษิทัย่อย - - 1,492,790 514,342 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 328,897 8,830,840 328,897 8,830,840 

 328,897 8,830,840 1,821,687 9,345,182 

 

15.3) ลูกหนีอืน - บริษทัทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัย่อย - - 66,755 202,000 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 62,724 1,940,601 62,724 1,940,601 

 62,724 1,940,601 129,479 2,142,601 

 

15.4) เจ้าหนีอืน - บริษทัทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกนั  
 

 
 

บรษิทัย่อย - - 645,384 484,048 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 80,141 - 80,141 - 

 80,141 - 725,525 484,048 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัทมีสีาระสําคญัมดีงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

15.5) เงินให้กู้ยมืระยะสนัแก่บริษทัย่อย 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย  240,000,000 251,000,000 

 

การเปลียนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย สําหรบังวดสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ยอดคงเหลอืต้นงวด  251,000,000 

รบัชําระเงนิให้กูย้มื (11,000,000) 

ยอดคงเหลอืสนิงวด  240,000,000 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่บรษิัทย่อยเป็นตัวสัญญาใช้เงินทอียู่ในสกุลเงินบาท ซึงคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 2.50 ถึง  

3.25 ต่อปี และมกีําหนดจ่ายคนืเมอืทวงถาม 

 

15.6) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสนั 5,937,075 5,674,806 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 913,289 111,697 

 6,850,364 5,786,503 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหวา่งกาลสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
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16 ภาระผกูพนั 

 

16.1) สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ยอดรวมของจํานวนเงนิขนัตําทตี้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าเกยีวกบัการเช่าทดีนิ อาคาร เครอืงถ่ายเอกสารและ

สญัญาบรกิารทไีม่สามารถยกเลกิมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 731,880 16,949,773 731,880 26,549,773 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,429,150 63,120,042 1,429,150 101,520,042 

เกนิกว่า 5 ปี - 164,176,189 - 189,776,189 

 2,171,030 244,246,004 2,171,030 317,846,004 

 

16.2) ภาระผกูพนัอืน ๆ  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพนัทียงัไม่รบัรู ้

ในขอ้มลูทางการเงนิดงันี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  เทียบเท่ากบั  เทียบเท่ากบั 

 สกลุเงินอืน เงินบาท สกลุเงินอืน เงินบาท 
     

ภาระผกูพนัจากการทําเลตเตอรอ์อฟเครดติ     

   เพอืซอืสนิคา้     

   - สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 1,101,807 35,897,466 1,106,116 33,353,837 

   - สกุลเงนิหยวน 14,023,500 64,453,407 7,926,079 34,227,185 

 

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงิน 

 

เมือวนัที 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  

พ.ศ. 2563 จากเดมิทกํีาหนดไวใ้นวนัท ี5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ออกไปโดยไม่มกีําหนดอนัเนืองมาจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 และมมีตยินืยนัการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทมีรีายชอือยู่ 

ณ วนัท ี12 มนีาคม พ.ศ. 2563 ตามทมีมีติในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 อย่างไรกด็ี

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะนําเสนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีเพอืพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
 


