
บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวด
สามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิ
รวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 260,933,109 204,016,407 249,174,905 191,615,341
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรหรอืขาดทุน 66,158 65,831 - -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 8 832,752,574 859,899,090 832,911,729 860,101,090
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 15.5 - - 230,000,000 251,000,000
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 9 7,262,704,031 7,048,156,030 7,262,704,031 7,048,156,030
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 90,471,040 91,432,849 90,277,035 87,783,083

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,446,926,912 8,203,570,207 8,665,067,700 8,438,655,544

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากประจาํธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - 242,343,976 - 242,343,976
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรหรอืขาดทุน 500,000 500,000 500,000 500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 1,114,655,115 1,120,904,940
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 9,876,734,587 9,619,302,130 9,034,361,437 8,778,558,158
สทิธกิารเชา่ - สทุธิ 8,105,649 8,297,007 8,105,649 8,297,007
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 357,400,228 - 746,756,639 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 11 83,952,166 77,699,519 83,952,166 77,699,519

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10,326,692,630 9,948,142,632 10,988,331,006 10,228,303,600

รวมสินทรพัย์ 18,773,619,542 18,151,712,839 19,653,398,706 18,666,959,144

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม

2



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12.1 5,209,429,518 5,731,705,487 5,209,429,518 5,731,705,487
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 2,912,190,900 2,488,177,361 2,910,919,625 2,488,101,409
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12.2 447,765,721 803,018,166 447,765,721 803,018,166

หน้ีสนิจากสทิธกิารใชท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 42,901,829 13,171,007 54,841,294 13,171,007
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 77,348,276 25,608,078 70,078,386 21,691,957
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 27,457,168 - 27,457,168 -
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 5,087,192 4,042,949 4,328,235 3,336,619

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 8,722,180,604 9,065,723,048 8,724,819,947 9,061,024,645

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 3,130,203,072 2,536,120,272 3,130,203,072 2,536,120,272
หน้ีสนิจากสทิธกิารใช้ 155,209,581 27,398,932 534,270,046 27,398,932
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,247,102 19,753,356 3,247,102 19,753,356
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,090,326 25,068,108 28,090,326 25,068,108
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 15,903,854 17,279,811 15,903,854 17,279,811

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 3,332,653,935 2,625,620,479 3,711,714,400 2,625,620,479

รวมหน้ีสิน 12,054,834,539 11,691,343,527 12,436,534,347 11,686,645,124

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 1,856,160,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 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
สว่นตํ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 54,350,000 54,350,000 54,350,000 54,350,000
ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,775,680,907 1,495,299,306 1,681,334,278 1,422,818,204

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (16,005,650) 5,960,085 (21,965,735) -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,718,784,703 6,460,368,837 7,216,864,359 6,980,314,020
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 300 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,718,785,003 6,460,369,312 7,216,864,359 6,980,314,020

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 18,773,619,542 18,151,712,839 19,653,398,706 18,666,959,144

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

3



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,571,620,099 4,442,827,680 4,571,620,099 4,442,827,680
รายไดค้า่บรกิาร 44,471,901 33,780,706 44,471,901 33,780,706
รายไดอ้ื่น 24,223,414 33,995,546 25,974,605 35,952,014

รวมรายได้ 4,640,315,414 4,510,603,932 4,642,066,605 4,512,560,400

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,926,688,119 3,736,523,615 3,926,221,790 3,736,065,065
คา่ใชจ้่ายในการขาย 383,664,759 358,222,658 389,264,741 366,074,310
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 90,801,566 97,239,484 96,695,033 105,092,541
คา่ใชจ้่ายอื่น 41,082 - 41,080 -

รวมค่าใช้จ่าย 4,401,195,526 4,191,985,757 4,412,222,644 4,207,231,916

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 239,119,888 318,618,175 229,843,961 305,328,484
ตน้ทุนทางการเงนิ (57,306,913) (75,928,179) (60,519,543) (75,928,179)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 181,812,975 242,689,996 169,324,418 229,400,305
ภาษเีงนิได้ 13 (35,419,835) (50,197,130) (33,312,277) (47,749,775)

กาํไรสาํหรบังวด 146,393,140 192,492,866 136,012,141 181,650,530

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการไปยงักาํไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง
กระแสเงนิสด (9,870,478) - (9,870,478) -

ภาษเีงนิไดข้องรายการขา้งตน้ 1,974,097 - 1,974,097 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 138,496,759 192,492,866 128,115,760 181,650,530

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 146,393,140 192,492,866 136,012,141 181,650,530
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

146,393,140 192,492,866 136,012,141 181,650,530

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 138,496,759 192,492,866 128,115,760 181,650,530
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

138,496,759 192,492,866 128,115,760 181,650,530

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน
กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.08 0.14 0.07 0.13

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9,114,898,114 9,352,298,232 9,114,898,114 9,352,298,232
รายไดค้า่บรกิาร 79,527,150 74,026,937 79,527,150 74,026,937
รายไดอ้ื่น 67,678,983 61,467,077 71,256,574 65,475,633

รวมรายได้ 9,262,104,247 9,487,792,246 9,265,681,838 9,491,800,802

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 7,798,235,368 7,875,767,547 7,797,281,643 7,875,172,944
คา่ใชจ้่ายในการขาย 748,729,236 719,558,083 759,493,512 734,092,076
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 189,855,005 189,328,472 201,871,437 205,422,557
คา่ใชจ้่ายอื่น 144,747 - 1,594,958 -

รวมค่าใช้จ่าย 8,736,964,356 8,784,654,102 8,760,241,550 8,814,687,577

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 525,139,891 703,138,144 505,440,288 677,113,225
ตน้ทุนทางการเงนิ (121,733,659) (152,395,005) (128,158,920) (152,395,005)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 403,406,232 550,743,139 377,281,368 524,718,220
ภาษเีงนิได้ 13 (79,712,795) (111,568,076) (75,453,458) (106,601,691)

กาํไรสาํหรบังวด 323,693,437 439,175,063 301,827,910 418,116,529

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการไปยงักาํไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง
กระแสเงนิสด (14,441,292) - (14,441,292) -

ภาษเีงนิไดข้องรายการขา้งตน้ 2,888,259 - 2,888,259 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 312,140,404 439,175,063 290,274,877 418,116,529

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 323,693,437 439,175,063 301,827,910 418,116,529
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

323,693,437 439,175,063 301,827,910 418,116,529

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 312,140,404 439,175,063 290,274,877 418,116,529
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

312,140,404 439,175,063 290,274,877 418,116,529

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน
กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 0.17 0.31 0.16 0.30

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนต ํา่จาก องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ
และชาํระแล ้ว ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้  สาํรอง ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

หุ้นสามญั มลูค่าหุ้น การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 20,150,000 3,309,988,411 5,960,085 4,792,367,541 475 4,792,368,016
จา่ยเงนิปันผล - - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 439,175,063 - 439,175,063 - 439,175,063

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

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 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
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - - (43,311,836) (10,412,702) (53,724,538) - (53,724,538)
ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 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)
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 323,693,437 (11,553,033) 312,140,404 - 312,140,404

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,856,160,000 3,646,985,816 (598,386,370) 54,350,000 1,775,680,907 (16,005,650) 6,718,784,703 300 6,718,785,003

.

ข้อมลูการเงินรวม   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง องคป์ระกอบอื่น

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนเจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 3,279,999,801 - 5,354,805,216
จา่ยเงนิปันผล - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 418,116,529 - 418,116,529

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 1,192,116,330 - 3,266,921,745

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,422,818,204 - 6,980,314,020

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (43,311,836) (10,412,702) (53,724,538)
ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 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
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 301,827,910 (11,553,033) 290,274,877

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,681,334,278 (21,965,735) 7,216,864,359

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 403,406,232 550,743,139 377,281,368 524,718,220
รายการปรบัปรงุ :
คา่เสือ่มราคา 11 207,652,364 196,094,656 206,466,322 195,500,052
คา่ตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 7,045,071 6,883,076 7,045,071 6,883,076
คา่ตดัจาํหน่ายสทิธกิารเชา่ 191,358 190,828 191,358 190,828
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 20,593,849 - 28,148,107 -
คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้(กลบัรายการ) 9 10,981,613 (70,507,346) 10,981,613 (70,507,346)
คา่เผือ่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธิ
ทีจ่ะไดร้บั(กลบัรายการ) 9 (288,504) (3,756,249) (288,504) (3,756,249)

ขาดทุนจากการชาํระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย - - 1,450,213 -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,133,377) (1,689,554) (2,133,377) (1,689,554)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,106 54,014 1,106 54,014
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 8 (16,182,148) 12,673,866 (16,182,148) 12,673,866
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (1,719,716) (1,916,244) (1,719,716) (1,916,244)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้ 3,022,218 6,611,919 3,022,218 6,611,919
ดอกเบีย้รบั (757,901) (3,493,723) (3,751,908) (6,932,244)
ตน้ทุนทางการเงนิ 121,733,659 152,395,005 128,158,920 152,395,005

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (34,709,031) (99,743,574) (34,666,186) (100,029,324)
สนิคา้คงเหลอื (225,241,110) (456,169,518) (225,241,110) (456,169,518)
เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิคา้ 13,849,027 (37,153,440) 13,849,027 (37,153,440)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  961,809 (8,167,245) (2,493,952) (4,749,245)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 477,712,984 536,507,178 478,079,880 536,742,103
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1,044,243 (26,581,831) 991,616 (27,095,172)
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 204,420 - 204,420

กระแสเงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 987,163,746 753,179,377 969,189,918 725,975,167
จ่ายภาษเีงนิได้ (28,159,460) (10,068,607) (27,253,891) (4,705,566)
จ่ายดอกเบีย้ (122,141,221) (150,279,119) (128,566,482) (150,279,118)
รบัดอกเบีย้ 757,901 3,493,723 3,751,908 6,932,244

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 837,620,966 596,325,374 817,121,453 577,922,727

ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากประจาํธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) 242,343,976 (87,887,324) 242,343,976 (87,887,324)
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรหรอืขาดทุนเพิม่ขึน้ (327) (322) - -

เงนิรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 15.5 - - 21,000,000 20,600,000
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (41,250,000)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (563,024,841) (587,049,796) (561,771,841) (538,358,396)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,601,718) (16,060,951) (4,601,718) (16,060,951)
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (155,000,000) - (155,000,000) -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,287,571 2,732,160 2,287,571 2,732,160
เงนิสดรบัคนืจากการชาํระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 10 - - 4,799,612 -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (477,995,339) (688,266,233) (450,942,400) (660,224,511)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจ่ายคนืสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุเน่ือง
จากการชาํระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย (175) - - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง (522,275,969) 350,083,929 (522,275,969) 350,083,929
จ่ายชาํระหน้ีสนิจากสทิธกิารใช้ (19,263,136) (6,274,631) (25,173,875) (6,274,631)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 675,297,377 527,703,497 675,297,377 527,703,497
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (436,467,022) (813,494,000) (436,467,022) (813,494,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (302,708,925) 58,018,795 (308,619,489) 58,018,795

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 56,916,702 (33,922,064) 57,559,564 (24,282,989)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น - (20,120) - (20,120)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 260,933,109 133,193,740 249,174,905 115,213,933

สาํหรบัข้อมลูในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดงัน้ี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 260,933,109 133,669,946 249,174,905 115,690,139
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - (476,206) - (476,206)

260,933,109 133,193,740 249,174,905 115,213,933

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ้่ายชาํระ 54,868,497 6,983,204 53,306,277 6,983,204
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิจากสทิธกิารใช้ 21,010,506 - 21,010,506 -
โอนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสทิธกิารใช้ 36,189,470 - 36,189,470 -
เงนิปันผลคา้งจ่าย - 2,506,000,000 - 2,506,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ

9
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1 ข้อมูลท ัว่ไป 

 
บรษิทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
ดงันี้ 
 
สาํนกังานใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรมีงคล ตําบลวารนิชาํราบ อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 
 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับค้าปลีกและค้าส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์สํานักงานและเครื่องใช้ในครวัเรือน ณ วันที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารจาํนวน 18 สาขา และ ศูนยก์ระจายสนิคา้ 1 ศูนย ์(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 :  
15 สาขา และ ศนูยก์ระจายสนิคา้ 1 ศนูย)์ 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัเมือ่วนัที ่
11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอไดร้บัการสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดที่รายงาน 
 
เมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เหตุการณ์ดงักล่าว สง่ผลต่อผลการดาํเนินงาน
ของกลุ่มกจิการสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 
ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขาของกลุ่มกิจการ 
ตอ้งปิดลงชัว่คราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทําใหก้ลุ่มกจิการไม่สามารถดําเนินธุรกจิคา้
ปลกีไดต้ามปกต ิอย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัสามารถใหบ้รกิารสัง่ซื้อสนิคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทางการสัง่ซื้อ
สนิค้าโดยตรงทางโทรศพัท์ผ่านทมีงานขายสนิค้าและทมีงานผู้แทนขายได้ตามปกติ ทัง้นี้หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาครฐัมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุ่มกิจการได้กลับมาเปิด
ใหบ้รกิารสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพระราม 2, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดร ตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 และเปิดให้บรกิารตามปกติครบทุกสาขาทัง้สาขาขนาดใหญ่และสาขา Dohome ToGo ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 เพือ่รองรบัความตอ้งการจบัจ่ายใชส้อยของลกูคา้ โดยมมีาตรการดา้นสาธารณสขุอยา่งเขม้งวด 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน  
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34  
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํา 
งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ
ระหวา่งกาลขอ้ 5 
 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

กลุ่มกจิการไดเ้ริม่ถอืปฏบิตัมิาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) 
และทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการปรบัปรุง
ยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม ่
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบั
เครือ่งมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 TAS 32และ TFRS 9 TFRS 16 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562

ตามที่รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม่

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที่ 1มกราคม 
พ.ศ. 2563

ตามที่ปรบัปรงุใหม่
 บาท บาท บาท บาท
 (หมายเหต  ุ5.1) (หมายเหต  ุ5.2) 
  

สินทรพัย ์  
  

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

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 9,619,302,130 - (36,189,470) 9,583,112,660
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 223,801,070 223,801,070

  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
  

หนี้สินหมุนเวียน  
หนี้สนิจากสทิธกิารใชท้ีถ่งึกาํหนด 
   ชาํระภายใน 1 ปี 13,171,007 - 39,069,326 52,240,333
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,024,548 - 13,024,548
  

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
หนี้สนิจากสทิธกิารใช ้ 27,398,932 - 148,542,274 175,941,206
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222
  

ส่วนของเจ้าของ  
กาํไรสะสม 1,495,299,306 (43,311,836) - 1,451,987,470
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 5,960,085 (10,412,702) - (4,452,617)
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 TAS 32และ TFRS 9 TFRS 16 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562

ตามที่รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม่

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563

ตามที่ปรบัปรงุใหม่
 บาท บาท บาท บาท
 (หมายเหต  ุ5.1) (หมายเหต  ุ5.2) 
  

สินทรพัย ์  
  

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

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 8,778,558,158 - (36,189,470) 8,742,368,688
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 620,711,739 620,711,739
  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
  

หนี้สินหมุนเวียน  
หนี้สนิจากสทิธกิารใชท้ีถ่งึกาํหนด 
   ชาํระภายใน 1 ปี 13,171,007 - 63,741,326 76,912,333
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,024,548 - 13,024,548
  

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
หนี้สนิจากสทิธกิารใช ้ 27,398,932 - 520,780,943 548,179,875
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222
  

ส่วนของเจ้าของ  
กาํไรสะสม 1,422,818,204 (43,311,836) - 1,379,506,368
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ - (10,412,702) - (10,412,702)
 

5.1 เครื่องมือทางการเงิน 
 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัิ
ทางบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสาระสาํคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป) 
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ลุ่มกจิการถอื จะต้องจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ 
คือ จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือ ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ซึง่จะไมส่ามารถจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
 

กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในตราสารทุนที่แสดงดว้ยวธิรีาคาทุนจํานวน 566,158 บาท โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว
จะตอ้งถูกจดัประเภทและวดัมลูคา่ใหมต่ามวธิมีลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาในอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการเงนิซึง่ประกอบดว้ยสญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าและสญัญา
แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
เครื่องมอือนุพนัธ์ทางการเงนิจะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมซึ่งอา้งองิจากราคาตลาด นอกจากนี้กําไรขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้  
ณ วนัสิน้งวดจะถูกรบัรูผ้่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูเ้ป็นลูกหนี้หรอืเจา้หนี้อนุพนัธ์ทางการเงนิในงบแสดงฐานะ
การเงนิ  
 
กลุ่มกจิการมสีญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย ซึ่งจะตอ้งถูกจดัประเภทและวดัมูลค่า
ใหม่ตามวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมรวมของการปรบัมูลค่ายุตธิรรมจํานวน 13.02 ลา้นบาท  
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถูกปรบัปรุงกบัองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้กาํหนดทางบญัชใีหม่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ทาํใหก้ลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิการใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจํานวน 54.14 ล้านบาท  
โดยรบัรูก้ารปรบัปรุงเมือ่เริม่นํามาตรฐานมาใชค้รัง้แรกในกาํไรสะสมตน้งวด 
 

5.2 สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรือ่ง สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า 
TFRS 16 มาถอืปฏบิตัจิะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 1.96 
 
สาํหรบัสญัญาเชา่ทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเชา่การเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า
การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละ
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ทัง้นี้เกณฑก์ารรบัรูร้ายการดงักล่าว จะใชส้าํหรบัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรกเท่านัน้ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้  
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 241,892,004 315,492,004
หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่ ของผูเ้ชา่  

   ณ วนัทีนํ่ามาตรฐานมาใชเ้ป็นครัง้แรก
 

(103,999,696) (353,179,027)
บวก:    รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา 49,719,292 622,209,292
บวก:  หนี้สนิจากสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2562 
 

40,569,939 40,569,939
หนี้สินจากสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 228,181,539 625,092,208
  

หนี้สนิจากสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 52,240,333 76,912,333
หนี้สนิจากสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 175,941,206 548,179,875
รวม 228,181,539 625,092,208
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์สมอืนหนึ่งว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญาเช่านัน้ และกลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้ประเภทอื่น ๆ ด้วยจํานวนเดียวกบัหนี้สนิ 
ตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดง 
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สรา้งภาระทีต่้องนํามา
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้เป็นการเชา่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563
1 มกราคม 
พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563

 บาท บาท บาท บาท
  

ทีด่นิ 229,252,416 67,003,467 618,608,827 463,914,136
อาคาร 54,866,958 72,558,002 54,866,958 72,558,002
เครือ่งจกัร, เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 43,169,232 48,050,131 43,169,232 48,050,131
ยานพาหนะ 30,111,622 36,189,470 30,111,622 36,189,470
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 357,400,228 223,801,070 746,756,639 620,711,739
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6 ประมาณการ 

 
ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการและขอ้สมมตฐิานที่มผีลกระทบต่อ 
การนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที่เกดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่าง 
จากการประมาณการ 
 

7 ข้อมูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานและรายได้ 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน
ภูมศิาสตรใ์นลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาจากกําไรสุทธ ิ 
ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของสว่นงานดาํเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอืคณะกรรมการบรหิารทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 
ส่วนงานธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการดําเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์สาํนักงานและเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ในครวัเรอืน ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดยีวผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานพจิารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัทีนํ่าเสนอในขอ้มลูทางการเงนินี้ 
 
ส่วนงานภมูิศาสตร  ์
 
กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกจิการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์
เพียงส่วนงานเดียวผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาผลการดําเนินงานจากข้อมูลในลกัษณะเดียวกนั 
กบัทีนํ่าเสนอในขอ้มลูทางการเงนินี้ 
 
จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน  พ.ศ. 2563

 บาท
 

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - รายไดจ้ากการขาย 4,571,620,099
ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - รายไดจ้ากบรกิารขนสง่ 44,471,901
รวมรายได ้ 4,616,092,000
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7 ข้อมูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 
จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามจงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน  พ.ศ. 2563

 บาท
 

จงัหวะเวลาการรบัร ู้รายได้ 
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - รายไดจ้ากการขาย 9,114,898,114
ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - รายไดจ้ากบรกิารขนสง่ 79,527,150
รวมรายได ้ 9,194,425,264
 

8 ลกูหนี้การค้าและต ัว๋เงินรบั - สทุธิ 
 
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั ทีร่วมอยูใ่นลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท
  

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 544,462,431 409,458,278
คา้งชาํระไมเ่กนิ 3 เดอืน 144,449,761 242,466,046
3 - 6 เดอืน 22,324,132 15,371,986
6 - 12 เดอืน 10,717,377 38,883,649
12 - 24 เดอืน 42,314,353 55,396,559
เกนิกวา่ 24 เดอืน 119,096,097 105,407,198
รวม 883,364,151 866,983,716
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (141,516,549) (103,558,902)
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 741,847,602 763,424,814
 
กลุ่มกจิการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากยอดลกูหนี้หลงัหกัหลกัประกนัทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ 
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9 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท
  

สนิคา้สาํเรจ็รปู 7,290,647,042 7,086,789,456
สนิคา้ระหวา่งทาง 48,172,070 26,788,546
 7,338,819,112 7,113,578,002
หกั คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ (73,908,272) (62,926,659)
 คา่เผือ่ราคาทนุของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (2,206,809) (2,495,313)
รวมสนิคา้คงเหลอื 7,262,704,031 7,048,156,030
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูค้่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า จํานวน  
10.98 ลา้นบาท และกลบัรายการคา่เผือ่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจาํนวน 0.29 ลา้นบาท 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนที่ออกชาํระแล้ว สดัส่วนของการถือหุ้น
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 จดัต ัง้ใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 ประเภทธรุกิจ ประเทศ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ
  

บรษิทั ดโูฮม กรุ๊ป จาํกดั ธุรกจิการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์

ไทย 400.00 400.00 100.00 100.00

บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จาํกดั ธุรกจิขนสง่ ไทย - 5.00 - 100.00
บรษิทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ ีจาํกดั ธุรกจิผลติ

และจาํหน่ายไฟฟ้า
ไทย 60.00 60.00 100.00 100.00

บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จาํกดั ธุรกจิใหบ้รกิารระบบ
จดัเกบ็สนิคา้อตัโนมตัิ

ไทย - 1.25 - 100.00

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563
 บาท
  

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัตน้งวด 1,120,904,940
การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย (6,249,825)
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัสิน้งวด 1,114,655,115
 
การเลิกกิจการของบริษทัย่อย 
 
บริษทั คิดดีโลจิสติกส  ์จาํกดั 
 
เมื่อวนัที่ 23 มนีาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั คดิดโีลจสิตกิส์ จํากดั ได้มมีตใิห้จดทะเบยีนเลกิกจิการและ
ชําระบญัชบีรษิทัย่อยดงักล่าว บรษิทัรบัคนืเงนิจํานวน 4.03 ล้านบาท และรบัรูข้าดทุนจํานวน 0.97 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุน
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการเสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่ 
27 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ดโูฮม ออโตเมช ัน่ จาํกดั 
 
เมื่อวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จํากดั ไดม้มีตใิหจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการและ
ชําระบญัชบีรษิทัย่อยดงักล่าว บรษิทัรบัคนืเงนิจํานวน 0.77 ล้านบาท และรบัรูข้าดทุนจํานวน 0.48 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุน
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการเสรจ็สิน้เมือ่วนัที ่
27 มนีาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

19 

 
11 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน - สทุธิ 

 
ในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน อาคาร สินทรพัย์ ที่ดิน อาคาร สินทรพัย์
 และอปุกรณ์ ไม่ม ีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่ม ีตวัตน
 บาท บาท บาท บาท
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 9,619,302,130 77,699,519 8,778,558,158 77,699,519
ซือ้สนิทรพัย ์ 512,006,892 4,601,718 509,191,672 4,601,718
โอนสนิทรพัย ์ (8,696,000) 8,696,000 (8,696,000) 8,696,000
โอนไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (36,189,470) - (36,189,470) -
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธิ (155,300) - (155,300) -
รายการปรบัปรุง (1,881,301) - (1,881,301) -
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (207,652,364) (7,045,071) (206,466,322) (7,045,071)
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 9,876,734,587 83,952,166 9,034,361,437 83,952,166
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนของกลุ่มกจิการและบรษิทัซึ่งมมีูลค่า 
ตามบัญชี 7,013.18 ล้านบาท และ 6,229.99 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 7,085.97 ล้านบาท และ 
6,302.77 ล้านบาท ตามลําดบั) ได้นําไปจดจํานอง เพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ เงนิเบิกเกนิบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้และ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 171,258,309 337,793,156 157,250,128 336,437,956
 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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12 เงินก ู้ยืม 

 
12.1 เงินก ู้ยืมระยะส ัน้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท
  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 5,209,429,518 5,731,705,487
 
เงนิเบิกเกินบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ มเีงนิฝากประจําธนาคาร ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและคํ้าประกนัโดยบรษิทัยอ่ยและกรรมการของบรษิทั 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.66 ถงึ 6.62 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 2.35 ถงึ 6.87 ต่อปี) 
 

12.2 เงินก ู้ยืมระยะยาว 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงันี้  

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน  พ.ศ. 2563
 บาท
 

ยอดคงเหลอืตน้งวด  3,339,138,438
กูย้มืเพิม่ 675,297,377
ชาํระคนืเงนิกู ้: กระแสเงนิสดจ่ายออก (436,467,022)
ยอดคงเหลอืสิน้งวด  3,577,968,793
 
อตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นประเภทลอยตวั อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 2.40 ถงึรอ้ยละ 3.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 3.40 ถงึรอ้ยละ 3.65 ต่อปี) เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิหรอื
ทีจ่ะมบีนทีด่นิ 
 
ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้เช่น การดํารงอตัราส่วน
หนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

21 

 
13 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิปีระมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกบัที่ใช้สําหรบักําไรรวมทัง้ปีที ่
คาดวา่จะเกดิขึน้ไดแ้ก่อตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19) 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 36,945,032 51,848,146 34,837,474 49,400,791
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (1,525,197) (1,651,016) (1,525,197) (1,651,016)
ภาษเีงนิได ้ 35,419,835 50,197,130 33,312,277 47,749,775

 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 79,899,656 99,763,334 75,640,319 94,796,949
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (186,861) 11,804,742 (186,861) 11,804,742
ภาษเีงนิได ้ 79,712,795 111,568,076 75,453,458 106,601,691

 

14 หนังสือค ํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคาร 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคํ้าประกนั 
การใช้ไฟฟ้าและการคํ้าประกันสญัญาเช่าและให้บริการ และการซื้อและขายสินค้าจํานวน 150.28 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 : 141.50 ลา้นบาท) 
 

15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั  
 

บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัหมายถึง กจิการและบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่าน
กจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่งโดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิัทที่ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิัทย่อยและกจิการที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอื
เดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัรวมความถงึ บรษิทัร่วมและบุคคล 
ทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ 
กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแต่ละรายการ บรษิทัคํานึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 

บรษิัทถูกควบคุมโดยกรรมการของบรษิัทได้แก่ สมาชกิในครอบครวัตัง้มติรประชา ซึ่งถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทจํานวนร้อยละ  
37.83 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 34.79) และบรษิทั ดูโฮม โฮลดิ้ง จํากดั ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 29.09  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 29.09) 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
15.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ดอกเบีย้รบั  
บรษิทัยอ่ย - - 1,469,122 1,709,608
  
รายได้ค ่าเช่า  
บรษิทัยอ่ย - - 287,400 285,000
  
ขายสินค้า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 376,098 1,272,437 376,098 1,272,437

 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ดอกเบีย้รบั  
บรษิทัยอ่ย - - 3,002,319 3,476,745
  
รายได้ค ่าเช่า  
บรษิทัยอ่ย - - 639,155 570,000
  
ขายสินค้า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,182,689 1,651,156 3,182,689 1,651,156

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.2) ค่าเช่าจ่าย ค่าบริการและดอกเบีย้จ่าย 

 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ค่าเช่าจา่ย  
บรษิทัยอ่ย - - - 6,168,000
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 240,423 - 240,423
 - 240,423 - 6,408,423
  
ดอกเบีย้จ่ายสิทธิการเช่า  
บรษิทัยอ่ย - - 3,212,631 -
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 232,052 - 232,052 -
 232,052 - 3,444,683 -
  
ค่าธรรมเนียมค ํา้ประกนัจ่าย  
บรษิทัยอ่ย - - 6,217,909 8,308,307
  
ซื้อสินค้า  
บรษิทัยอ่ย - - 1,949,543 1,683,650
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 11,453,970 - 11,453,970
 - 11,453,970 1,949,543 13,137,620

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.2) ค่าเช่าจ่าย ค่าบริการและดอกเบีย้จ่าย (ต่อ) 

 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ค่าเช่าจา่ย  
บรษิทัยอ่ย - - - 12,336,000
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 480,846 - 480,846
 - 480,846 - 12,816,846
  
ดอกเบีย้จ่ายสิทธิการเช่า  
บรษิทัยอ่ย - - 6,425,261 -
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 464,104 - 464,104 -
 464,104 - 6,889,365 -
  
ค่าธรรมเนียมค ํา้ประกนัจ่าย  
บรษิทัยอ่ย - - 12,733,686 17,281,836
  
ซื้อสินค้า  
บรษิทัยอ่ย - - 3,442,333 2,197,992
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 328,897 20,284,810 328,897 20,284,810
 328,897 20,284,810 3,771,230 22,482,802

 
15.3) ลกูหนี้อ ื่น - บริษทัที่เกี่ยวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

ลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  
บรษิทัยอ่ย - - 159,155 202,000
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 81,338 1,940,601 81,338 1,940,601
 81,338 1,940,601 240,493 2,142,601

 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
15.4) เจ้าหนี้อ ื่น - บริษทัที่เกี่ยวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท
  

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  
บรษิทัยอ่ย - - 607,798 484,048

 
15.5) เงินให้ก ู้ยืมระยะส ัน้แก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท
  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 230,000,000 251,000,000
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย สําหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563
 บาท
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด  251,000,000
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มื (21,000,000)
ยอดคงเหลอืสิน้งวด  230,000,000
 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิที่อยู่ในสกุลเงนิบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ถึง  
3.25 ต่อปี และมกีาํหนดจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 
15.6) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท บาท
  

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 7,152,075 11,090,672
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,836,726 1,836,726
 8,988,801 12,927,398

 
16 ภาระผกูพนั 

 
16.1) สญัญาเช่าสาํหรบัสินทรพัยอ์ ้างอิงม ูลค่าต ํา่ 

 
ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่เกีย่วกบัการเชา่เครื่องถ่ายเอกสารและสญัญาบรกิารที่
ไมส่ามารถยกเลกิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน
 พ.ศ. 2563
 บาท
 

ภายใน 1 ปี 896,400
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,551,884
 2,448,284
 



บริษทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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16 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
16.2) ภาระผกูพนัอื่น  ๆ   

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผูกพนัที่ยงัไม่รบัรู ้
ในขอ้มลูทางการเงนิดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 เทียบเท่ากบั เทียบเท่ากบั
 สกลุเงินอื่น เงินบาท สกลุเงินอื่น เงินบาท
  

ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดติ  
   เพือ่ซือ้สนิคา้  
   - สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2,374,267 73,359,098 1,106,116 33,353,837
   - สกุลเงนิหยวน 7,072,580 30,870,290 7,926,079 34,227,185
 

17 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มีอนุมตัิให้จ่าย 
เงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ในรปูของเงนิสดจาํนวน 0.0185 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 34.37 ลา้นบาท
และในรปูของหุน้ปันผลในอตัรา 6 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปีครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 309.36 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 1,856.16 ลา้นบาท เป็น 2,165.52 ลา้นบาท 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
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