
  
 

 

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ 

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ (รวมเรียกวา่ 

“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูล                  

ทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34               

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                          

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ได ้                         

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้   
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็น

อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้                   

ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2563 

 

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 139,701             99,518               134,669             95,109               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 1,179,550          903,188             1,179,950          903,188             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,929                 2,268                 2,929                 2,268                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         237,100             226,100             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4,908                 11                      4,908                 11                      

สินคา้คงเหลือ 4 11,972,383        8,559,714          11,972,383        8,559,714          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2 314,915             184,608             310,432             183,437             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 13,614,386        9,749,307          13,842,371        9,969,827          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน 26,511               20,524               26,511               20,524               

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

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 6 11,530,413        10,381,621        10,619,461        9,523,076          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 807,956             523,904             1,178,242          905,551             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 8 95,264               89,811               95,264               89,811               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,460,144        11,015,860        13,034,133        11,653,617        

รวมสินทรัพย์ 26,074,530        20,765,167        26,876,504        21,623,444        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 7,797,989          6,852,309          7,797,989          6,852,309          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 9 3,752,098          2,845,060          3,737,634          2,844,756          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 761,297             800,810             761,297             800,810             

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 60,315               56,233               69,885               65,528               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,120               90,236               75,281               86,873               

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ -                         23,777               -                         23,777               

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,733               6,412                 7,777                 5,446                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 12,459,552        10,674,837        12,449,863        10,679,499        

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 2,771,425          2,738,557          2,771,425          2,738,557          

หนีสินตามสัญญาเช่า 11 206,601             205,082             577,955             583,683             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,510               4,030                 10,510               4,030                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34,292               31,668               34,292               31,668               

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15,601               -                         15,601               -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 26,850               21,238               26,850               21,238               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 3,065,279          3,000,575          3,436,633          3,379,176          

รวมหนีสิน 15,524,831        13,675,412        15,886,496        14,058,675        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 12

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 3,243,684,982 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 2,165,520,000 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 3,243,685          2,165,520          3,243,685          2,165,520          

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 2,422,170,022 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 2,165,517,966 หุน้

            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 2,422,170          2,165,518          2,422,170          2,165,518          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 12 5,552,669          3,646,986          5,552,669          3,646,986          

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 2,806                 -                         2,806                 -                         

ส่วนตาํจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (598,386)            (598,386)            -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,800                 2,800                 -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,081,685          1,797,340          2,932,368          1,682,728          

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,595)                (13,053)              (8,555)                (19,013)              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,549,699        7,089,755          10,990,008        7,564,769          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,549,699        7,089,755          10,990,008        7,564,769          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,074,530        20,765,167        26,876,504        21,623,444        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,985,720        4,693,235        5,985,720        4,693,235        

รายไดค่้าบริการ 48,884             41,443             48,884             41,443             

รายไดอื้น 28,174             29,667             28,581             29,961             

รวมรายได้ 6,062,778        4,764,345        6,063,185        4,764,639        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,850,971        3,951,180        4,849,930        3,950,698        

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 543,548           408,723           550,599           414,309           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 177,312           112,914           182,682           118,750           

ค่าใชจ้่ายอืน 4,853                186                   4,853                186                   

รวมค่าใช้จ่าย 5,576,684        4,473,003        5,588,064        4,483,943        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 486,094           291,342           475,121           280,696           

รายไดท้างการเงิน 1,905                1,069                3,228                2,490                

ตน้ทุนทางการเงิน (61,416)            (58,899)            (65,260)            (64,272)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 426,583           233,512           413,089           218,914           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 14 (86,190)            (45,925)            (84,119)            (43,824)            

กาํไรสําหรับงวด 340,393           187,587           328,970           175,090           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 6,589                2,405                6,589                2,405                

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,318)              (481)                 (1,318)              (481)                 

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,271                1,924                5,271                1,924                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 5,271                1,924                5,271                1,924                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 345,664           189,511           334,241           177,014           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 340,393           187,587           328,970           175,090           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

340,393           187,587           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 345,664           189,511           334,241           177,014           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

345,664           189,511           

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.14115           0.07996           0.13642           0.07463           

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.14114           0.07996           0.13640           0.07463           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 18,362,013      13,786,904      18,362,013      13,786,904      

รายไดค่้าบริการ 148,377           120,970           148,377           120,970           

รายไดอื้น 81,833             92,830             82,918             93,700             

รวมรายได้ 18,592,223      14,000,704      18,593,308      14,001,574      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 14,558,044      11,749,415      14,555,746      11,747,980      

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,528,318        1,136,223        1,547,672        1,152,574        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 472,467           302,769           490,076           320,622           

ค่าใชจ้่ายอืน 5,073                331                   5,073                1,780                

รวมค่าใช้จ่าย 16,563,902      13,188,738      16,598,567      13,222,956      

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,028,321        811,966           1,994,741        778,618           

รายไดท้างการเงิน 12,756             5,585                16,676             10,008             

ตน้ทุนทางการเงิน (190,696)          (180,633)          (202,229)          (192,431)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,850,381        636,918           1,809,188        596,195           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 14 (365,525)          (125,638)          (359,037)          (119,277)          

กาํไรสําหรับงวด 1,484,856        511,280           1,450,151        476,918           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 13,073             (12,036)            13,073             (12,036)            

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,615)              2,407                (2,615)              2,407                

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,458             (9,629)              10,458             (9,629)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 10,458             (9,629)              10,458             (9,629)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,495,314        501,651           1,460,609        467,289           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,484,856        511,280           1,450,151        476,918           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

1,484,856        511,280           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,495,314        501,651           1,460,609        467,289           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

1,495,314        501,651           

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 15

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.62704           0.21794           0.61238           0.20329           

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.62697           0.21794           0.61232           0.20329           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,850,381        636,918           1,809,188        596,195           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 422,804           369,918           431,498           379,503           

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 14,308             12,978             14,308             12,978             

   ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       1,451                

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,331                (2,189)              2,331                (2,189)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,624                4,533                2,624                4,533                

   ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11,578             -                       11,578             -                       

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (11,455)            (15,354)            (11,455)            (15,354)            

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 4,743                378                   4,743                378                   

   รายไดท้างการเงิน (12,756)            (5,585)              (16,676)            (10,008)            

   ตน้ทุนทางการเงิน 190,696           180,633           202,229           192,431           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 2,475,254        1,182,230        2,450,368        1,159,918        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (255,036)          (24,945)            (255,436)          (24,995)            

   สินคา้คงเหลือ (3,426,977)       (1,547,650)       (3,426,977)       (1,547,650)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (130,308)          (40,231)            (126,995)          (42,876)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 723,392           817,506           723,973           817,889           

   หนีสินหมุนเวียนอืน 4,321                2,067                2,331                2,016                

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (609,354)          388,977           (632,736)          364,302           

   รับดอกเบีย 178                   1,150                4,098                5,573                

   จ่ายดอกเบีย (201,995)          (180,085)          (213,528)          (191,884)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (374,776)          (107,940)          (366,764)          (99,472)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,185,947)       102,102           (1,208,930)       78,519             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง -                       242,344           -                       242,344           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพมิขึน) -                       -                       (11,000)            20,500             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิมขึน (7,618)              -                       (7,618)              -                       

เงินสดรับชาํระจากลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน 6,895                -                       6,895                -                       

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       4,800                

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (1,314,382)       (848,945)          (1,274,050)       (834,310)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,403)            (8,969)              (14,403)            (8,969)              

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (291,937)          (239,000)          (291,937)          (239,000)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 189                   2,567                189                   2,567                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,621,256)       (852,003)          (1,591,924)       (812,068)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 945,680           672,499           945,680           672,499           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 658,493           781,875           658,493           781,875           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (665,138)          (663,183)          (665,138)          (663,183)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (44,684)            (33,993)            (51,656)            (40,698)            

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,501                -                       5,501                -                       

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทุน 1,967,605        -                       1,967,605        -                       

จ่ายเงินปันผล (20,054)            (34,375)            (20,054)            (34,375)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,847,403        722,823           2,840,431        716,118           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 40,200             (27,078)            39,577             (17,431)            

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน (17)                   (2)                     (17)                   (2)                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 139,701           176,936           134,669           174,182           

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า 50,285             66,648             50,285             66,648             

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       36,189             -                       36,189             

   เจา้หนีจากการซืออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (เพมิขึน) ลดลง (177,952)          41,960             (163,210)          43,528             

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจากประมาณการหนีสินในการรือถอน 4,849                8,883                4,849                8,883                

   จ่ายหุน้ปันผล 180,457           309,358           180,457           309,358           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ส่วนตาํ  - สาํรองสาํหรับ ส่วนของผูมี้

สาํรองส่วนทุน จากการรวมธุรกิจ  การป้องกนั รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดยใช้ ภายใตก้ารควบคุม  ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ เดียวกนั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          511,280               -                          511,280               -                          511,280               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (9,629)                 (9,629)                 -                          (9,629)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          511,280               (9,629)                 501,651               -                          501,651               

หุน้ปันผลจ่าย 16 309,358               -                          -                          -                          -                          -                          (309,358)             -                          -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 16 -                          -                          -                          -                          -                          -                          (34,375)               -                          (34,375)               -                          (34,375)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2563 2,165,518            3,646,986            -                          (598,386)             54,350                 2,800                   1,616,734            (14,082)               6,873,920            -                          6,873,920            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,484,856            -                          1,484,856            -                          1,484,856            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          10,458                 10,458                 -                          10,458                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,484,856            10,458                 1,495,314            -                          1,495,314            

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12, 13 695                      13,578                 (8,772)                 -                          -                          -                          -                          -                          5,501                   -                          5,501                   

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 12 75,500                 1,892,105            -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,967,605            -                          1,967,605            

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                          -                          11,578                 -                          -                          -                          -                          -                          11,578                 -                          11,578                 

หุน้ปันผลจ่าย 12, 16 180,457               -                          -                          -                          -                          -                          (180,457)             -                          -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 16 -                          -                          -                          -                          -                          -                          (20,054)               -                          (20,054)               -                          (20,054)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2564 2,422,170            5,552,669            2,806                   (598,386)             88,550                 2,800                   3,081,685            (2,595)                 10,549,699          -                          10,549,699          

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

 กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

สาํรองส่วนทุน - สาํรองสาํหรับ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ จากการจา่ยโดยใช้ จดัสรรแลว้ - การป้องกนัความเสียง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              476,918                  -                              476,918                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                              -                              -                              -                              (9,629)                     (9,629)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              476,918                  (9,629)                     467,289                  

หุน้ปันผลจ่าย 16 309,358                  -                              -                              -                              (309,358)                 -                              -                              

เงินปันผลจา่ย 16 -                              -                              -                              -                              (34,375)                   -                              (34,375)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 2,165,518               3,646,986               -                              54,350                    1,512,691               (20,042)                   7,359,503               

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,450,151               -                              1,450,151               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              10,458                    10,458                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,450,151               10,458                    1,460,609               

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12, 13 695                         13,578                    (8,772)                     -                              -                              -                              5,501                      

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 12 75,500                    1,892,105               -                              -                              -                              -                              1,967,605               

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                              -                              11,578                    -                              -                              -                              11,578                    

หุน้ปันผลจ่าย 12, 16 180,457                  -                              -                              -                              (180,457)                 -                              -                              

เงินปันผลจา่ย 16 -                              -                              -                              -                              (20,054)                   -                              (20,054)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 2,422,170               5,552,669               2,806                      88,550                    2,932,368               (8,555)                     10,990,008             

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯคือ การคา้ปลีกและคา้ส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์สํานักงานและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ

บริษทัฯอยูท่ี่ 37 - 47 ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชาํราบ อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่จาํนวน 14 สาขา สาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) จาํนวน 

12 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จาํนวน 1 แห่ง (31 ธันวาคม 2563 : สาขาขนาดใหญ่จาํนวน 12 สาขา สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) จาํนวน 11 สาขา และศูนยก์ระจายสินคา้จาํนวน 1 แห่ง) 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ได้มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จนกระทั่งปัจจุบัน 

เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 

 เน่ืองจากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีคาํส่ังให้ปิด              

การให้บริการในส่วนคา้ปลีกสําหรับสาขาท่ีตั้งสถานประกอบการอยู่ในจังหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัระยอง ได้แก่                  

สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษมท่ีปิดบริการชัว่คราวอีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 19 ธันวาคม 2563 และกลบัมาเปิดดาํเนินการ

ตามปกติในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามประกาศของจงัหวดัสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุดท่ีปิดบริการชัว่คราวตั้งแต่

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิดดาํเนินการตามปกติในวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจงัหวดัระยอง 

 ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในอีกหลายจงัหวดัใกลเ้คียง ภาครัฐจึงไดป้ระกาศยกระดบัความเขม้ขน้ของ

มาตรการและการบงัคบัใชจ้ากขอ้กาํหนดท่ีเคยประกาศไวก่้อนหน้าน้ี โดยมีคาํส่ังให้ปิดการให้บริการชัว่คราวของสาขา

ขนาดใหญ่ 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 และสาขา Dohome ToGo 

ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ ์สาขาแม็คโครสาทร สาขาโลตสับางนา สาขาบ๊ิกซี

บางพลี สาขาคอสโม่วอลค์ และสาขาพนัธ์ทิพยง์ามวงศว์าน ตั้งแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 และสาขาโลตสัโคราช ตั้งแต่

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 และกลบัมาเปิดดาํเนินการตามปกติในวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ตามประกาศล่าสุดจากทางราชการ 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวกลุ่มบริษทัยงัสามารถให้บริการส่ังซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และ

ช่องทางการส่ังซ้ือสินค้าโดยตรงทางโทรศพัท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผูแ้ทนขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี ยกเวน้                  

สาขาเพชรเกษมและสาขาพระราม 2 ท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการไดทุ้กช่องทาง 
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2 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล     

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ                                  

งบการเงินประจาํปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ

ซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษทัฯ”)  และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกับ            

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่าง              

งวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง

โดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกัน                   

ความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนั

ความเส่ียงสาํหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือจาํนวนของกระแส             

เงินสดท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อยกเวน้ชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                    

1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ         

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั

มีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการนาํการปรับปรุงมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การนาํนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ย   

ตราสารทุนมาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ 

โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนกังานท่ีกาํหนดไวใ้น

โครงการพร้อมกบัรับรู้ “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้ง

สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น อตัราเงินปันผล และอตัราดอกเบ้ียปลอด

ความเส่ียง เป็นตน้ 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

2.1 รายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ี              

ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากขายสินคา้      

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 4,950 862 4,950 862 

รวม  4,950 862 4,950 862 

รายไดค้่าบริการ      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 135 - 

รวม  - - 135 - 

ดอกเบ้ียรับ      

 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 

3.25 ต่อปี) - - 1,323 1,428 

รวม  - - 1,323 1,428 
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   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

ค่าเช่ารับ      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 263 287 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 448 29 448 29 

รวม  448 29 711 316 

ซ้ือสินคา้      

 บริษทัยอ่ย ราคาตลาด - - 3,359 1,888 

รวม  - - 3,359 1,888 

ค่าธรรมเนียมคํ้าประกนัจ่าย      

 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 5,668 6,146 

รวม  - - 5,668 6,146 

ค่าเช่าจ่าย      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 6,168 6,168 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 264 240 264 240 

รวม  264 240 6,432 6,408 

เงินปันผลจ่าย      

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีประกาศจ่าย - 119,067 - 119,067 

รวม  - 119,067 - 119,067 

    

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากขายสินคา้      

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 18,076 4,045 18,076 4,045 

รวม  18,076 4,045 18,076 4,045 

รายไดค้่าบริการ      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 405 - 

รวม  - - 405 - 

ดอกเบ้ียรับ      

 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ถึง 2.50 ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 

3.25 ต่อปี) - - 3,922 4,431 

รวม  - - 3,922 4,431 

ค่าเช่ารับ      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 671 927 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 905 29 905 29 

รวม  905 29 1,576 956 
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   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

ซ้ือสินคา้      

 บริษทัยอ่ย ราคาตลาด - - 8,362 5,330 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด 3,423 329 3,423 329 

รวม  3,423 329 11,785 5,659 

ค่าธรรมเนียมคํ้าประกนัจ่าย      

 บริษทัยอ่ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 18,660 18,879 

รวม  - - 18,660 18,879 

ค่าเช่าจ่าย      

 บริษทัยอ่ย ราคาตามสัญญา - - 18,504 18,504 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตามสัญญา 793 721 793 721 

รวม  793 721 19,297 19,225 

เงินปันผลจ่าย      

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีประกาศจ่าย 68,343 119,067 68,343 119,067 

รวม  68,343 119,067 68,343 119,067 

2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 401 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 855 1,772 855 1,772 

รวม 855 1,772 1,256 1,772 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้     

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,129 - 11,129 - 

รวม 11,129 - 11,129 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    

บริษทัยอ่ย - - 1,263 787 

รวม  - - 1,263 787 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ย - - 237,100 226,100 

รวม - - 237,100 226,100 
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2.3 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564  

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  1 มกราคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 

บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 2564 

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จาํกดั บริษทัยอ่ย 217,100 212,500 (236,600) 193,000 

บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,000 35,100 - 44,100 

รวม  226,100 247,600 (236,600) 237,100 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินในสกุลไทยบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,171 1,215 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 871 934 

รวม 6,042 2,149 

   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 18,931 8,367 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,612 2,770 

รวม 21,543 11,137 

2.5 การคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระคํ้าประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัฯในวงเงินจาํนวน 

3,180 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,730 ลา้นบาท) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และอายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 766,259 590,170 766,259 590,170 

  คา้งชาํระ     

     ไม่เกิน 3 เดือน  312,348 265,187 312,348 265,187 

      3 - 6 เดือน 73,522 12,739 73,522 12,739 

      6 - 12 เดือน 38,701 12,438 38,701 12,438 

      มากกว่า 12 เดือน 111,965 146,432 111,965 146,432 

รวม 1,302,795 1,026,966 1,302,795 1,026,966 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (128,407) (139,862) (128,407) (139,862) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,174,388 887,104 1,174,388 887,104 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,174,388 887,104 1,174,388 887,104 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 855 1,772 1,256 1,772 

อ่ืน ๆ 4,307 14,312 4,306 14,312 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,162 16,084 5,562 16,084 

รวม 1,179,550 903,188 1,179,950 903,188 

4. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั

และเคล่ือนไหวชา้ 

ค่าเผื่อราคาทุนของ

สินคา้สูงกว่ามูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 79,642 2,527 82,169 

บนัทึกเพ่ิม (ลด) ระหว่างงวด 14,427  (119) 14,308 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 94,069 2,408 96,477 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 

 

บริษทั 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จาํกดั 400,000 400,000 100 100 1,054,655 1,054,655 

บริษทั ดูโฮม เอนเนอร์จี จาํกดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 

รวม  1,114,655 1,114,655 

6. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,381,621 9,523,076 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 1,492,334 1,437,260 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ                         

ของสินทรัพยร์ะหว่างงวด    4,849 4,849 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุของสินทรัพยร์ะหว่างงวด 9,813 9,813 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,520) (2,520) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (355,684) (353,017) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   11,530,413 10,619,461 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 8,065 ลา้นบาท และ 7,281 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 7,442 ลา้นบาท และ 6,659 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) ถูกนาํไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาว

จากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 10 
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7. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  523,904 905,551 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 342,222 342,222 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (58,170) (69,531) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 807,956 1,178,242 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,811 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 14,403 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (8,950) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 95,264 

9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,162,052 2,516,770 3,162,052 2,516,770 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 1,263 787 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 410,553 219,089 395,073 218,789 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 129,437 87,006 129,190 86,215 

เงินมดัจาํและเงินคํ้าประกนั 50,056 22,195 50,056 22,195 

รวม 3,752,098 2,845,060 3,737,634 2,844,756 
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10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,539,367 

กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 658,493 

ชาํระคืนระหว่างงวด (665,138) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 3,532,722 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (761,297) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 2,771,425 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินหรือท่ีจะมี

บนท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 6 

 สัญญาเงินกูยื้มไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่

และอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 2,535 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

1,631 ลา้นบาท) 

11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 261,315 649,211 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 50,285 50,285 

เงินจ่ายชาํระระหว่างงวด (44,684) (51,656) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 266,916 647,840 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (60,315) (69,885) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 206,601 577,955 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่าได้รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทาํกับบริษทัลีสซ่ิงเป็น                  

จาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 27 ลา้นบาท) 
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12. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

12.1 ทุนจดทะเบียน 

 รายการเปล่ียนแปลงของทุนจดทะเบียนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 หุ้นสามญัจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน วนัท่ีจดทะเบียน 

 (พนัหุ้น) (พนับาท)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,165,520 2,165,520  

ลดทุนระหว่างงวด (2) (2) 9 เมษายน 2564 

เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,078,167 1,078,167 19 เมษายน 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 3,243,685 3,243,685  

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

จาํนวนเงิน 2,034 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 2,034 หุ้นและมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯจาํนวนเงิน 1,078.16 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวนเงิน 2,165.52 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 

3,243.68 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ              

การจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 180,459,831 หุ้น การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 

866,207,185 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ท่ีจัดสรรให้แก่พนักงานของ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 1 จาํนวน 31,500,000 หุ้น  

12.2 ทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 รายการเปล่ียนแปลงของทุนท่ีออกและชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 

 

หุ้นสามญัท่ีออก

และชาํระแลว้ 

ทุนท่ีออก                

และชาํระแลว้ 

ส่วนเกิน                 

มูลค่าหุ้นสามญั 

 

วนัท่ีจดทะเบียน 

 (พนัหุ้น) (พนับาท) (พนับาท)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,165,518 2,165,518 3,646,986  

เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล 180,457 180,457 - 5 พฤษภาคม 2564 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 695 695 13,578 5 กรกฎาคม 2564 

เพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 75,500 75,500 1,892,105 14 กรกฎาคม 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 2,422,170 2,422,170 5,552,669  
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13. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

13.1 รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ วนัท่ีออก 

 

อาย ุ วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามญั อตัราการใชสิ้ทธิ 

    

(บาท) (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุ้นสามญั) 

ESOP-W2 12 เมษายน 2564 4 ปี วนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

หลงัจากครบ 2  ปีถึง 4 ปี               

นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

22.00 1:1 

ESOP-W3 12 เมษายน 2564 5 ปี วนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

ภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ี                

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

7.91 1:1 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทั 

ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 4.83 บาท และ 12.63 บาทต่อหน่วย ตามลาํดบั คาํนวณโดย

ใชแ้บบจาํลอง Black-Scholes-Merton 

13.2 รายการเปล่ียนแปลงของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 ESOP-W2  ESOP-W3  

 (หน่วย) (หน่วย) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - 

ออกในระหว่างงวด 150,000 1,391,000 

ใชสิ้ทธิในระหว่างงวด - (695,500) 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 150,000 695,500 

13.3 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “สาํรองส่วนทุน

จากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจาํนวนเดียวกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท และ 11.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 85,974 47,613 83,903 45,512 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดและ                               

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 216 (1,688) 216 (1,688) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 86,190 45,925 84,119 43,824 

   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 371,722 127,513 365,234 121,152 

 รายการปรับปรุงภาษเีงินไดปี้ก่อน (10,062) - (10,062) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดและ                               

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,865 (1,875) 3,865 (1,875) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 365,525 125,638 359,037 119,277 

15. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชค้าํนวณกาํไร

ต่อหุ้นสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 180.46 ลา้นหุ้น ท่ีจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้

เกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดว้ย เพ่ือให้กาํไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ใช้คาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของ

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 180.46 ลา้นหุ้น ท่ีจ่ายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่า

การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน

ระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ดว้ย เพ่ือให้กาํไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกนัได ้                

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น          

หุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอาจเปล่ียนเป็น 

หุ้นสามญั 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 340,393 187,587 2,411,502 2,345,975 0.14115 0.07996 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - 1 -   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 240 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 340,393 187,587 2,411,743 2,345,975 0.14114 0.07996 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 328,970 175,090 2,411,502 2,345,975 0.13642 0.07463 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - 1 -   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 240 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 328,970 175,090 2,411,743 2,345,975 0.13640 0.07463 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 1,484,856 511,280 2,368,059 2,345,975 0.62704 0.21794 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - 1 -   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 241 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,484,856 511,280 2,368,301 2,345,975 0.62697 0.21794 

       
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 1,450,151 476,918 2,368,059 2,345,975 0.61238 0.20329 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 - - 1 -   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 241 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,450,151 476,918 2,368,301 2,345,975 0.61232 0.20329 
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16. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น                 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 20.05 0.0093 

หุ้นปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น             

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 180.46 0.0833 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 200.51 0.0926 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น                 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 34.37 0.0185 

หุ้นปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น             

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 309.36 1.0000 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 343.73 1.0185 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 กนัยายน  

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 482,794 221,069 481,592 189,175 

17.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใตสั้ญญาเช่า                

เคร่ืองถ่ายเอกสารและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ   

 ภายใน 1 ปี 845 896 

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 698 1,257 
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17.3 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินค้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้ 

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  เทียบเทา่กบั  เทียบเทา่กบั 

 สกุลเงินอ่ืน เงินบาท สกุลเงินอ่ืน เงินบาท 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,977 168,837 915 27,477 

เรนมินบิจีน 22,500 118,000 12,714 58,640 

17.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

และการคํ้าประกนัสัญญาเช่าและให้บริการ และการซ้ือและขายสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 231 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2563: 149 ลา้นบาท) 

17.5 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บริษทั เรียว ไทม ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไดย่ื้นคาํฟ้องต่อศาลยติุธรรมเพ่ือขอให้บริษทัฯชาํระค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา

บริการขนส่ง ต่อมาวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯจ่ายค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา

บริการขนส่งให้แก่บริษทั เรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมในอตัรา                

ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าวนบัตั้งแตว่นัท่ี 17 มิถุนายน 2562 จนถึงวนัชาํระเสร็จส้ิน เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 

บริษทัฯได้ย่ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ี 

ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯมีความเห็นว่า ผลเสียหายจะไม่เป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสําคญั ดงันั้น บริษทัฯ

จึงไม่ไดต้ั้งสาํรองสาํหรับค่าความเสียหายจากคดีดงักล่าว  

18. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                  

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     

 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

  สิทธิในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ระดบั 2) 4,908 11 4,908 11 

หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     

 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

  สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ระดบั 2) 15,601 23,777 15,601 23,777 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทั

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สํานักงานและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาผลการดําเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับท่ีนําเสนอในข้อมูล             

ทางการเงินน้ี 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เพียงส่วนงานเดียว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั 

กบัท่ีนาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามจงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้   

 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 5,985,720 4,693,235 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากบริการขนส่ง 48,884 41,443 

รวม 6,034,604 4,734,678 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้   

 รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 18,362,013 13,786,904 

 รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากบริการขนส่ง 148,377 120,970 

รวม 18,510,390 13,907,874 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ

บญัชีในงวดปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 903,188 996,447 903,188 996,447 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 184,608 91,348 183,437 90,178 

สิทธิการเช่า - 32,894 - 32,894 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 523,904 491,011 905,551 872,657 

     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563   

รายไดจ้ากการขาย 4,693,235 4,707,373 4,693,235 4,707,373 

รายไดอ่ื้น 29,667 30,736 29,961 32,452 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ       

จดัจาํหน่าย 408,723 422,861 414,309 428,447 

รายไดท้างการเงิน 1,069 - 2,490 - 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563   

รายไดจ้ากการขาย 13,786,904 13,822,271 13,786,904 13,822,271 

รายไดอ่ื้น 92,830 98,415 93,700 103,708 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ       

จดัจาํหน่าย 1,136,223 1,171,590 1,152,574 1,187,941 

รายไดท้างการเงิน 5,585 - 10,008 - 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

21. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 


	AUDITOR_REPORT
	เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
	1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	1.3 เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล


