
  

 

 

บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                     
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”)              
ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั              
ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล          
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล         
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้                          
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                         
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็น
อยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ของ                           
บริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน)                          
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุ                       
ใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2563 

 
 
 

สุมำลี รีวรำบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภำคม 2564 



บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223,019             99,518               216,815             95,109               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 1,095,904          903,188             1,096,018          903,188             

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,136                  2,268                  2,136                  2,268                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         216,000             226,100             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                         11                       -                         11                       

สินคา้คงเหลือ 4 9,523,454          8,559,714          9,523,454          8,559,714          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 263,763             184,608             260,736             183,437             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,108,276        9,749,307          11,315,159        9,969,827          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 20,314               20,524               20,314               20,524               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         1,114,655          1,114,655          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 10,690,046        10,381,621        9,803,892          9,523,076          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 22,000               -                         22,000               -                         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 673,256             523,904             1,051,158          905,551             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 8 90,522               89,811               90,522               89,811               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,496,138        11,015,860        12,102,541        11,653,617        

รวมสินทรัพย์ 22,604,414        20,765,167        23,417,700        21,623,444        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 7,143,020          6,852,309          7,143,020          6,852,309          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 3,742,039          2,845,060          3,712,082          2,844,756          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 10 899,552             800,810             899,552             800,810             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 55,938               56,233               65,324               65,528               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 223,565             90,236               218,520             86,873               

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 74                       23,777               74                       23,777               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,792                  6,412                  5,845                  5,446                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,070,980        10,674,837        12,044,417        10,679,499        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 2,579,297          2,738,557          2,579,297          2,738,557          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11 232,190             205,082             608,375             583,683             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,753                  4,030                  7,753                  4,030                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32,549               31,668               32,549               31,668               

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 18,690               -                         18,690               -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,045               21,238               26,045               21,238               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,896,524          3,000,575          3,272,709          3,379,176          

รวมหนีสิ้น 14,967,504        13,675,412        15,317,126        14,058,675        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 2,165,520,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,165,520          2,165,520          2,165,520          2,165,520          

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 2,165,517,966 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,165,518          2,165,518          2,165,518          2,165,518          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,646,986          3,646,986          3,646,986          3,646,986          

ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (598,386)            (598,386)            -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 88,550               88,550               88,550               88,550               

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,800                  2,800                  -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,340,493          1,797,340          2,214,531          1,682,728          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (9,051)                (13,053)              (15,011)              (19,013)              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,636,910          7,089,755          8,100,574          7,564,769          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,636,910          7,089,755          8,100,574          7,564,769          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,604,414        20,765,167        23,417,700        21,623,444        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6,062,592         4,534,190         6,062,592         4,534,190         

รายไดค่้าบริการ 47,354              35,055              47,354              35,055              

รายไดอ่ื้น 22,087              38,180              22,425              38,475              

รวมรายได้ 6,132,033         4,607,425         6,132,371         4,607,720         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,786,044         3,871,547         4,785,399         3,871,060         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 458,858            355,976            464,826            361,141            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 147,040            99,053              153,056            105,176            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 220                   104                   220                   1,554                

รวมค่าใช้จ่าย 5,392,162         4,326,680         5,403,501         4,338,931         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 739,871            280,745            728,870            268,789            

รายไดท้างการเงิน 7,255                5,276                8,569                6,807                

ตน้ทุนทางการเงิน (63,513)            (64,427)            (67,357)            (67,639)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 683,613            221,594            670,082            207,957            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (140,460)          (44,293)            (138,279)          (42,141)            

กาํไรสําหรับงวด 543,153            177,301            531,803            165,816            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 5,002                (4,571)              5,002                (4,571)              

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,000)              914                   (1,000)              914                   

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,002                (3,657)              4,002                (3,657)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 4,002                (3,657)              4,002                (3,657)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 547,155            173,644            535,805            162,159            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 543,153            177,301            531,803            165,816            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        -                        

543,153            177,301            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 547,155            173,644            535,805            162,159            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        -                        

547,155            173,644            

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 13

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.23                  0.08                  0.23                  0.07                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 683,613            221,594            670,082            207,957            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,463            117,959            135,467            121,143            

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,219                2,296                3,219                2,296                

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        1,450                

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 115                   (27)                    115                   (27)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 881                   1,511                881                   1,511                

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,006)              (5,333)              (1,006)              (5,333)              

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (436)                 (1,512)              (436)                 (1,512)              

   รายไดท้างการเงิน (7,255)              (5,276)              (8,569)              (6,807)              

   ตน้ทุนทางการเงิน 63,513              64,427              67,357              67,639              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 875,107            395,639            867,110            388,317            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (185,490)          (65,864)            (185,604)          (65,728)            

   สินคา้คงเหลือ (966,959)          (509)                 (966,959)          (509)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (101,156)          656                   (99,299)            643                   

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 886,163            189,562            886,182            189,777            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 380                   13,521              399                   13,425              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 508,045            533,005            501,829            525,925            

   รับดอกเบ้ีย 55                     1,081                1,368                2,611                

   จ่ายดอกเบ้ีย (67,953)            (64,887)            (71,797)            (68,099)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,408)              (3,823)              (3,909)              (3,319)              

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 435,739            465,376            427,491            457,118            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง -                        200,005            -                        200,005            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        10,100              11,000              

เงินรับชาํระลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 2,276                -                        2,276                -                        

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        4,800                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (399,101)          (193,839)          (400,423)          (192,483)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,149)              (1,622)              (4,149)              (1,622)              

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (126,937)          (65,000)            (126,937)          (65,000)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 105                   140                   105                   140                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (527,806)          (60,316)            (519,028)          (43,160)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 290,711            (599,653)          290,711            (599,653)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 131,100            439,324            131,100            439,324            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (191,618)          (364,605)          (191,618)          (364,605)          

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (14,571)            (11,179)            (16,896)            (14,135)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 215,622            (536,113)          213,297            (539,069)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 123,555            (131,053)          121,760            (125,111)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 99,518              204,016            95,109              191,615            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (54)                    -                        (54)                    -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 223,019            72,963              216,815            66,504              

-                        -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบด้วย

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223,019            80,424              216,815            73,965              

   หกั: เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                        (7,461)              -                        (7,461)              

223,019            72,963              216,815            66,504              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 41,384              187,612            41,384              584,522            

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                        36,189              -                        36,189              

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,417              (18,473)            (17,255)            (18,473)            

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 4,555                -                        4,555                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่า  - สาํรองสาํหรับ ส่วนของผูม้ี

จากการรวมธุรกิจ  การป้องกนั รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้ารควบคุม  ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั เดียวกนั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,856,160             3,646,986             (598,386)              54,350                  2,800                    1,449,187             (4,453)                  6,406,644             -                           6,406,644             

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           177,301                -                           177,301                -                           177,301                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (3,657)                  (3,657)                  -                           (3,657)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           177,301                (3,657)                  173,644                -                           173,644                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 1,856,160             3,646,986             (598,386)              54,350                  2,800                    1,626,488             (8,110)                  6,580,288             -                           6,580,288             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,165,518             3,646,986             (598,386)              88,550                  2,800                    1,797,340             (13,053)                7,089,755             -                           7,089,755             

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           543,153                -                           543,153                -                           543,153                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,002                    4,002                    -                           4,002                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           543,153                4,002                    547,155                -                           547,155                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,165,518             3,646,986             (598,386)              88,550                  2,800                    2,340,493             (9,051)                  7,636,910             -                           7,636,910             
-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

 กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

- สาํรองสาํหรับ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - การป้องกนัความเสี่ยง รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,856,160                 3,646,986                 54,350                      1,379,506                 (10,413)                     6,926,589                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                165,816                    -                                165,816                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                                -                                -                                (3,657)                       (3,657)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                165,816                    (3,657)                       162,159                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 1,856,160                 3,646,986                 54,350                      1,545,322                 (14,070)                     7,088,748                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,165,518                 3,646,986                 88,550                      1,682,728                 (19,013)                     7,564,769                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                531,803                    -                                531,803                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                4,002                        4,002                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                531,803                    4,002                        535,805                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 2,165,518                 3,646,986                 88,550                      2,214,531                 (15,011)                     8,100,574                 
-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯคือ การคา้ปลีกและคา้ส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงานและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 37 - 47 ถนนศรีมงคล ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่จ านวน 13 สาขา สาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) จ านวน 
12 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จ านวน 1 แห่ง (31 ธันวาคม 2563 : สาขาขนาดใหญ่จ านวน 12 สาขา สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) จ านวน 11 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จ านวน 1 แห่ง) 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

ในช่วงปลายปี 2563 ไดเ้กิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 เน่ืองจากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีค าสั่งให้ปิด                      
การให้บริการในส่วนคา้ปลีกส าหรับสาขาท่ีตั้งสถานประกอบการอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่              
สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษมท่ีปิดบริการชัว่คราวอีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการ
ตามปกติในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามประกาศของจงัหวดัสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุดท่ีปิดบริการชัว่คราวตั้งแต่
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิดด าเนินการตามปกติในวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจงัหวดัระยอง 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกลุ่มบริษทัยงัสามารถให้บริการสั่งซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และ
ช่องทางการสัง่ซ้ือสินคา้โดยตรงทางโทรศพัทผ์า่นทีมงานขายสินคา้และทีมงานผูแ้ทนขายไดต้ามปกติ 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล     
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ                                  
งบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  ขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”)  และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั            
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่าง              
งวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกนั                   
ความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงส าหรับความสมัพนัธ์เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือจ านวนของกระแส             
เงินสดท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อยกเวน้ชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                    
1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้                   
ข้อยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่าท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ทั้ งน้ี                    
ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการน าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ี              
ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากขายสินคา้      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 4,640 2,807 4,640 2,807 

รวม  4,640 2,807 4,640 2,807 

รายไดค้่าบริการ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสญัญา - - 135 - 

รวม  - - 135 - 

ดอกเบ้ียรับ      
  
 
 บริษทัยอ่ย 

ร้อยละ 1.50 ถึง 2.50 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 

3.25 ต่อปี) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,313 

 
 

1,533 

รวม  - - 1,313 1,533 

ค่าเช่ารับ      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสญัญา - - 204 352 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสญัญา 102 - 102 - 

รวม  102 - 306 352 

ซ้ือสินคา้      
 บริษทัยอ่ย ราคาตลาด - - 2,319 1,493 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 3,375 329 3,375 329 

รวม  3,375 329 5,694 1,822 

ค่าธรรมเนียมค ้าประกนัจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 6,344 6,516 

รวม  - - 6,344 6,516 

ค่าเช่าจ่าย      
 บริษทัยอ่ย ราคาตามสญัญา - - 6,168 6,168 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสญัญา 264 240 264 240 

รวม  264 240 6,432 6,408 
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2.2 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    
บริษทัยอ่ย - - 114 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,637 1,772 4,637 1,772 

รวม 4,637 1,772 4,751 1,772 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    
บริษทัยอ่ย - - 936 787 

รวม  - - 936 787 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 216,000 226,100 

รวม - - 216,000 226,100 

2.3 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564  

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 

บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2564 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 2564 
บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ากดั บริษทัยอ่ย 217,100 212,500 (222,600) 207,000 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ากดั บริษทัยอ่ย 9,000 - - 9,000 

รวม  226,100 212,500 (222,600) 216,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลไทยบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,289 5,937 6,289 5,937 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 870 913 870 913 
รวม 7,159 6,850 7,159 6,850 
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2.5 การค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินให้แก่
บริษทัฯในวงเงินจ านวน 2,730 ลา้นบาท 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และอายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 745,781 590,170 745,781 590,170 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน  289,400 265,187 289,400 265,187 
      3 - 6 เดือน 37,165 12,739 37,165 12,739 
      6 - 12 เดือน 9,797 12,438 9,797 12,438 
      มากกว่า 12 เดือน 142,349 146,432 142,349 146,432 
รวม 1,224,492 1,026,966 1,224,492 1,026,966 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (138,856) (139,862) (138,856) (139,862) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,085,636 887,104 1,085,636 887,104 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,085,636 887,104 1,085,636 887,104 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 4,637 1,772 4,751 1,772 
อ่ืน ๆ 5,631 14,312 5,631 14,312 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,268 16,084 10,382 16,084 
รวม 1,095,904 903,188 1,096,018 903,188 

4. สินค้ำคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั
และเคล่ือนไหวชา้ 

ค่าเผือ่ราคาทุนของ
สินคา้สูงกว่ามูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
 

รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 79,642 2,527 82,169 
บนัทึกเพ่ิมระหว่างงวด 3,177 42 3,219 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 82,819 2,569 85,388 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 

บริษทั 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ากดั 400,000 400,000 100 100 1,054,655 1,054,655 
บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ากดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 
รวม  1,114,655 1,114,655 

6. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,381,621 9,523,076 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 411,518 383,168 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
ระหวา่งงวด 4,555 4,555 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 2,628 2,628 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (220) (220) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (110,056) (109,315) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 10,690,046 9,803,892 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 7,652 ลา้นบาท และ 6,869 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563: 7,442 ลา้นบาท และ 6,659 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ถูกน าไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 

7. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  523,904 905,551 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 168,321 168,321 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18,969) (22,714) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 673,256 1,051,158 
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,811 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,149 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,438) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 90,522 

9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,342,259 2,516,770 3,342,259 2,516,770 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 936 787 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 222,196 219,089 221,871 218,789 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 151,343 87,006 120,775 86,215 
เงินมดัจ าและเงินค ้าประกนั 26,241 22,195 26,241 22,195 

รวม 3,742,039 2,845,060 3,712,082 2,844,756 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,539,367 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 131,100 
ช าระคืนระหว่างงวด (191,618) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,478,849 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (899,552) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 2,579,297 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินหรือท่ีจะมี
บนท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 
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 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงการด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่
และอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 2,733 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 
1,631 ลา้นบาท) 

11. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 261,315 649,211 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 41,384 41,384 
เงินจ่ายช าระระหวา่งงวด (14,571) (16,896) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 288,128 673,699 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (55,938) (65,324) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 232,190 608,375 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่าได้รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากับบริษทัลีซซ่ิงเป็น                  
จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 27 ลา้นบาท) 

12.  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 137,737 42,955 135,556 40,803 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,723 1,338 2,723 1,338 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 140,460 44,293 138,279 42,141 
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13. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชค้  านวณก าไร
ต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก               
การจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 180.46 ลา้นหุ้น ท่ีจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดว้ย เพ่ือใหก้ าไรต่อหุน้สามารถเปรียบเทียบกนัได ้

(หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 543,153 177,301 531,803 165,816 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  2,345,975 2,345,975 2,345,975 2,345,975 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.23  0.08 0.23 0.07 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 706,946 221,069 703,402 189,175 

14.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า                
เคร่ืองถ่ายเอกสารและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 896 896 896 896 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1,086 1,257 1,086 1,257 
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14.3 ภำระผูกพนัจำกกำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินค้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการท าเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  เทียบเท่ากบั  เทียบเท่ากบั 
 สกลุเงินอ่ืน เงินบาท สกลุเงินอ่ืน เงินบาท 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,328 41,610 915 27,477 
เรนมินบิจีน 8,958 42,772 12,714 58,640 

14.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และการค ้าประกนัสัญญาเช่าและให้บริการ และการซ้ือและขายสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 151 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: 149 ลา้นบาท) 

14.5 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 

บริษทั เรียว ไทม ์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลยติุธรรมเพ่ือขอให้บริษทัฯช าระค่าเสียหายจากการยกเลิกสญัญา
บริการขนส่ง ต่อมาวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯจ่ายค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
บริการขนส่งให้แก่บริษทั เรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมในอตัรา                
ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 จนถึงวนัช าระเสร็จส้ิน เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 
บริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ี 
ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯมีความเห็นว่า ผลเสียหายจะไม่เป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัฯ
จึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับค่าความเสียหายจากคดีดงักล่าว  

15. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  
โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความเส่ียง     
  สิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ระดบั 2) - 11 - 11 
หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความเส่ียง     
  สิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ระดบั 2) 74 - 74 - 
  สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ระดบั 2) 18,690 23,777 18,690 23,777 
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16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงานและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับท่ีน าเสนอในข้อมูล             
ทางการเงินน้ี 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั 
กบัท่ีน าเสนอในขอ้มูลทางการเงินน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามจงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้   
 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 6,062,592 4,534,190 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากบริการขนส่ง 47,354 35,055 

รวม 6,109,946 4,569,245 

17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก) เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวนเงิน 2,034 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 
2,034 หุ้นและมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวนเงิน 1,078.16 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวนเงิน 2,165.52 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 3,243.68 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 1,078,167,016 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 180,459,831 หุน้ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 866,207,185 หุ้น และการใช้สิทธิ                 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรให้แก่พนักงานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 จ านวน 
31,500,000 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี                 
19 เมษายน 2564 

- อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 200.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น              
การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0926 บาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยแบ่งจ่ายเป็นเงิน
ปันผลและหุน้ปันผล ดงัน้ี 
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- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 180,459,831 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่                    
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 12 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 180.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
การจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0833 บาท ทั้งน้ี ส าหรับส่วนท่ีเป็นเศษของหุ้นจากการค านวณตามอัตรา                   
การจ่ายหุน้ปันผล ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0833 บาท 

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0093 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 20.05 ลา้นบาท  

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่พนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
จ านวน 31,500,000 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่า 

ข) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.95                      
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดูโฮม อาคาเดมี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งข้ึนใหม่และประกอบธุรกิจให้บริการ                        
จดัฝึกอบรมแก่พนกังานบริษทัในเครือ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท  

18. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 903,188 996,447 903,188 996,447 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 184,608 91,348 183,437 90,178 
สิทธิการเช่า - 32,894 - 32,894 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 523,904 491,011 905,551 872,657 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายไดจ้ากการขาย 4,534,190 4,543,278 4,534,190 4,543,278 
รายไดอ่ื้น 38,180 43,456 38,475 45,282 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ       
จดัจ าหน่าย 355,976 365,064 361,141 370,229 

รายไดท้างการเงิน 5,276 - 6,807 - 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

19. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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