
บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง 

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวม 

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ 

เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมด 

ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,869,634 105,325,406 127,398,560 104,291,528

เงินลงทุนระยะสั้น 64,864 64,545 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 945,739,265 1,043,003,086 946,395,197 1,043,003,086

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 7 3,262,929 5,030,400 319,562,929 330,630,400

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 6,906,448,897 6,712,711,213 6,906,448,897 6,712,711,213

ท่ีดินรอการขาย - 27,420,621 - 27,420,621

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 59,009,130 74,065,447 59,009,130 74,065,447

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,056,394,719 7,967,620,718 8,358,814,713 8,292,122,295

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 318,254,105 278,125,012 318,254,105 278,125,012

เงินลงทุนทัว่ไป 500,000 1,860,000 500,000 1,860,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,059,655,315 1,054,655,415

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 8,637,949,021 8,286,571,882 7,853,955,931 7,502,578,792

สิทธิการเช่า - สุทธิ 8,875,817 9,066,645 8,875,817 9,066,645

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 18,734,745 23,421,110 18,734,745 23,421,110

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,984,313,688 8,599,044,649 9,259,975,913 8,869,706,974

รวมสินทรัพย์ 17,040,708,407 16,566,665,367 17,618,790,626 17,161,829,269

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _____________________________________         กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 6,441,207,386 6,402,809,420 6,441,207,386 6,402,809,420
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 2,991,172,567 2,819,043,639 2,991,909,129 2,817,047,490
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 554,413,333 512,265,363 554,413,333 512,265,363
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 14 12,579,849 12,669,810 12,579,849 12,669,810
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 84,891,823 118,778,867 81,289,573 117,552,548
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,917,242 11,677,027 1,917,242 11,677,027

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,086,182,200 9,877,244,126 10,083,316,512 9,874,021,658

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 1,826,128,097 1,839,494,106 1,826,128,097 1,839,494,106
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 14 46,966,952 53,200,984 46,966,952 53,200,984
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,678,548 17,949,599 4,678,548 17,949,599
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,323,096 10,032,035 13,323,096 10,032,035
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,062,149 7,823,532 8,062,149 7,823,532

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,899,158,842 1,928,500,256 1,899,158,842 1,928,500,256

รวมหนีสิ้น 11,985,341,042 11,805,744,382 11,982,475,354 11,802,521,914

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 14,000,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มูลค่า 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 654,655,415 654,655,415 654,655,415 654,655,415
ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (598,386,370) (598,386,370) - -
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,593,138,135 3,298,691,855 3,581,659,857 3,304,651,940
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 5,960,085 5,960,085 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,055,367,265 4,760,920,985 5,636,315,272 5,359,307,355
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 100 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,055,367,365 4,760,920,985 5,636,315,272 5,359,307,355

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 17,040,708,407 16,566,665,367 17,618,790,626 17,161,829,269

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,618,076,157 4,635,822,943 4,618,076,157 4,635,822,943
รายไดค้่าบริการ 35,305,198 37,011,689 35,305,198 37,011,689
รายไดอ่ื้น 27,760,883 19,577,788 29,931,618 20,332,509

รวมรายได้ 4,681,142,238 4,692,412,420 4,683,312,973 4,693,167,141

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,978,472,649 3,956,718,562 3,978,472,649 3,956,718,562
ค่าใชจ่้ายในการขาย 407,197,522 374,641,282 413,564,494 382,930,525
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,488,258 29,213,384 88,729,013 30,922,351
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 5,645,850 - 5,645,850

รวมค่าใช้จ่าย 4,467,158,429 4,366,219,078 4,480,766,156 4,376,217,288

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 213,983,809 326,193,342 202,546,817 316,949,853
ตน้ทุนทางการเงิน (73,269,538) (79,113,450) (73,269,538) (76,855,713)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 140,714,271 247,079,892 129,277,279 240,094,140
ภาษีเงินได้ 15 (31,901,326) (47,850,543) (29,603,885) (46,430,566)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 108,812,945 199,229,349 99,673,394 193,663,574

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,812,945 199,229,349 99,673,394 193,663,574

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,812,945 193,663,573 99,673,394 193,663,574
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 5,565,776 - -

108,812,945 199,229,349 99,673,394 193,663,574

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,812,945 193,663,573 99,673,394 193,663,574
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 5,565,776 - -

108,812,945 199,229,349 99,673,394 193,663,574
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 7.77 19.37 7.12 19.37

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9,500,473,725 9,584,097,507 9,500,473,725 9,584,097,507
รายไดค้่าบริการ 77,581,428 77,984,382 77,581,428 77,984,382
รายไดอ่ื้น 42,128,770 37,854,098 46,316,924 38,927,341

รวมรายได้ 9,620,183,923 9,699,935,987 9,624,372,077 9,701,009,230

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 8,164,606,777 8,118,485,667 8,164,606,777 8,118,485,667
ค่าใชจ่้ายในการขาย 761,150,898 717,501,086 779,280,552 736,583,757
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 173,122,547 79,040,103 180,991,792 78,521,350
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,744,859 5,645,850 2,744,859 5,645,850

รวมค่าใช้จ่าย 9,101,625,081 8,920,672,706 9,127,623,980 8,939,236,624

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 518,558,842 779,263,281 496,748,097 761,772,606
ตน้ทุนทางการเงิน (145,131,475) (161,676,334) (145,131,475) (156,721,835)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 373,427,367 617,586,947 351,616,622 605,050,771
ภาษีเงินได้ 15 (78,981,087) (121,844,542) (74,608,705) (119,298,400)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 294,446,280 495,742,405 277,007,917 485,752,371

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 294,446,280 495,742,405 277,007,917 485,752,371

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 294,446,280 485,752,371 277,007,917 485,752,371
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 9,990,034 - -

294,446,280 495,742,405 277,007,917 485,752,371

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 294,446,280 485,752,371 277,007,917 485,752,371
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 9,990,034 - -

294,446,280 495,742,405 277,007,917 485,752,371
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 21.03 48.58 19.79 48.58

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น ส่วนที่เป็นของ

ทุนที่ออก ส่วนตํ่าจาก ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นอื่นจากการ

และชําระแล้ว ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ กําไรสะสม การเปลี่ยนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ รวมธุรกิจภายใต้ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกัน ที่ยงัไม่ได้จัดสรร สัดส่วนในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ การควบคุมเดียวกัน อํานาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,000,000,000 - - 2,378,360,753 5,960,085 3,384,320,838 432,574,102 - 3,816,894,940

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 485,752,371 - 485,752,371 9,990,034 - 495,742,405

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1,000,000,000 - - 2,864,113,124 5,960,085 3,870,073,209 442,564,136 - 4,312,637,345

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 3,298,691,855 5,960,085 4,760,920,985 - - 4,760,920,985

การออกหุน้ของบริษทัยอ่ย 10 - - - - - - - 450,000 450,000

การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาก 10

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - (449,900) (449,900)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 294,446,280 - 294,446,280 - - 294,446,280

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 (598,386,370) 3,593,138,135 5,960,085 5,055,367,265 - 100 5,055,367,365

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
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บริษทั ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน กําไรสะสม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่ยงัไม่ได้จัดสรร รวมส่วนเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,000,000,000 - 2,384,320,838 3,384,320,838

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 485,752,371 485,752,371

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 1,000,000,000 - 2,870,073,209                3,870,073,209

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 277,007,917 277,007,917

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 1,400,000,000 654,655,415 3,581,659,857 5,636,315,272

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 373,427,367 617,586,947 351,616,622 605,050,771
รายการปรับปรุง :

ค่าเส่ือมราคา 11 175,568,655 159,889,181 175,568,655 159,889,181
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 5,131,365 5,491,632 5,131,365 5,491,632
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 190,828 190,828 190,828 190,828
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 9 39,247,562 25,440,492 39,247,562 25,440,492
ค่าเผื่อราคาทุนของสินคา้สูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) 9 8,453,799 (4,696,891) 8,453,799 (4,696,891)
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,022,446) (3,641,611) (1,022,446) (3,641,611)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 222,399 1,546,008 222,399 1,546,008
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 19,973,052 (9,997,099) 19,973,052 (9,997,099)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 394,741 86,277 394,741 86,277
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 3,291,061 2,274,753 3,291,061 2,274,753
ดอกเบ้ียรับ (2,174,640) (2,654,375) (6,062,794) (3,427,620)
ดอกเบ้ียจ่าย 145,131,475 161,676,334 145,131,475 156,721,835

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 59,101,535 79,738,875 59,101,535 79,438,873
สินคา้คงเหลือ (241,439,045) 199,927,953 (241,439,045) 199,927,953
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 18,189,234 (69,769,156) 18,189,234 (69,769,156)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  15,056,317 3,308,246 15,056,317 3,194,361
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 331,454,201 155,673,142 333,530,981 167,875,873
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,759,785) (29,398,081) (9,759,785) (29,398,081)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 238,617 224,899 238,617 224,899

กระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงาน 940,676,292 1,292,898,354 917,054,173 1,286,423,278
ภาษีเงินไดจ่้าย (126,139,183) (124,161,255) (124,142,731) (123,759,968)
ดอกเบ้ียจ่าย (144,429,906) (158,713,392) (144,429,906) (158,713,392)
ดอกเบ้ียรับ 1,518,710 1,105,172 5,406,862 1,096,992

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 671,625,913 1,011,128,879 653,888,398 1,005,046,910

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (40,129,093) (20,020,261) (40,129,093) (20,020,261)
เงินลงทุนระยะสั้น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (319) 496,286 - -
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืพนกังาน (2,664,245) (1,680,216) (2,664,245) (1,680,216)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืพนกังาน 4,431,716 2,060,536 4,431,716 2,060,536
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (75,500,000)
เงินรับชาํระจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,800,000 - 20,800,000
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 8.5 - - (61,200,000) -
เงินรับชาํระจากเงินใหกู้ย้มิแก่บริษทัยอ่ย 8.5 - - 70,500,000 -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 1,360,000 - 1,360,000 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป - (500,000) - (500,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (4,999,900) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (687,047,588) (152,041,272) (687,047,588) (152,041,272)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (445,000) (106,297) (445,000) (106,297)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,129,681 4,457,014 1,129,681 4,457,014
เงินสดรับจากท่ีดินรอการขาย 27,420,621 - 27,420,621 -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (695,944,227) (156,534,210) (691,643,808) (222,530,496)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย

ท่ีไดรั้บจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10 450,000 - - -
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยซ้ือหุน้จาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10 (449,900) - - -
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 52,384,827 (509,057,608) 52,384,827 (509,057,608)
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (6,323,993) (1,981,521) (6,323,993) (1,981,521)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,000,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (74,796,603) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 283,840,657 - 283,840,657 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 (255,058,696) (264,048,274) (255,058,696) (264,048,274)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 74,842,895 (838,884,006) 74,842,795 (775,087,403)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 50,524,581 15,710,663 37,087,385 7,429,011
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 90,263,675 62,661,788 89,229,797 61,536,863
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 6,508 (222,454) 6,508 (222,454)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 140,794,764 78,149,997 126,323,690 68,743,420

สําหรับข้อมูลในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
ประกอบด้วยรายการดงันี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,869,634 94,294,205 127,398,560 84,887,628
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 (1,074,870) (16,144,208) (1,074,870) (16,144,208)

140,794,764 78,149,997 126,323,690 68,743,420

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสดท่ีมีสาระสําคญั

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 22,943,059 1,027,200 22,943,059 1,027,200

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

10 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : 37 - 47 ถนนศรีมงคล ตาํบลวารินชาํราบ อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัคา้ปลีกและคา้ส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์สาํนกังานและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษทัมีสาขาท่ีเปิดให้บริการจาํนวน 9 สาขา และ ศูนยก์ระจายสินคา้ 1 ศูนย ์(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 8 สาขา) 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงนิ  

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

และงบกระแสเงินสด)ได้นาํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

เพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทาํข้ึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 

ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ 

งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี โดยใช้เกณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย

เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้
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3 นโยบายการบัญชี 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งประเมินและพิจารณาผลกระทบจากการปฎิบติัตามมาตรมาตรฐานดงักล่าว 

 

4 ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย 

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

5 ข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาการนาํเสนอขอ้มูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลกัษณะ

เดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู ้มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากกําไรสุทธิ ผู ้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน             

การดําเนินงานหมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ

คณะกรรมการบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่งวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์สํานกังานและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

ดังนั้ นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวผู ้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณา 

ผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีนาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินน้ี 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีนาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินน้ี 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

12 

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 713,691,364 875,934,192 713,691,364 875,934,192 

ตัว๋เงินรับ 244,786,810 151,178,668 244,786,810 151,178,668 

รวม 958,478,174 1,027,112,860 958,478,174 1,027,112,860 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (80,521,115) (60,548,063) (80,521,115) (60,548,063) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 877,957,059 966,564,797 877,957,059 966,564,797 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8.3) 3,928,183 739,020 4,584,115 739,020 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,571,010 4,148,098 10,571,010 4,148,098 

เงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ 35,459,953 53,649,187 35,459,953 53,649,187 

เงินทดรองจ่าย 10,321,381 12,276,831 10,321,381 12,276,831 

อ่ืนๆ 7,501,679 5,625,153 7,501,679 5,625,153 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 945,739,265 1,043,003,086 946,395,197 1,043,003,086 

 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 586,293,231 671,014,119 586,293,231 671,014,119 

ไม่เกิน 3 เดือน 190,608,427 186,530,296 190,608,427 186,530,296 

3 - 6 เดือน 30,231,290 25,306,211 30,231,290 25,306,211 

6 - 12 เดือน 27,160,367 24,343,048 27,160,367 24,343,048 

12 - 24 เดือน 46,672,246 48,543,877 46,672,246 48,543,877 

เกินกวา่ 24 เดือน 77,512,613 71,375,309 77,512,613 71,375,309 

รวม 958,478,174 1,027,112,860 958,478,174 1,027,112,860 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (80,521,115) (60,548,063) (80,521,115) (60,548,063) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 877,957,059 966,564,797 877,957,059 966,564,797 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
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7 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กูย้มืระยะสั้น - พนกังาน 3,262,929 5,030,400 3,262,929 5,030,400 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.5) - - 316,300,000 325,600,000 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 3,262,929 5,030,400 319,562,929 330,630,400 

 

8 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึง

หรือมากกว่าหน่ึงแห่งโดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพล 

อยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจน

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ทางกฎหมาย 

 

บริษทัถูกควบคุมโดยกรรมการของบริษทัไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัวตั้งมิตรประชา ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัในบริษทัจาํนวนร้อยละ 50.14 (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 97.45) และบริษทั ดูโฮม โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 38.57 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.55) 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 

8.1) รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้ค่าเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รับ     
กรรมการ - 879,138 - 879,138 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 119,921 1,867,452 731,677 

 - 999,059 1,867,452 1,610,815 

     

รายได้ค่าเช่า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 150,000 150,000 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

14 

 

8 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

8.1) รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้ค่าเช่า (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ขายสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,753,015 1,532,678 3,568,102 1,532,678 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รับ     
กรรมการ - 1,539,988 - 1,539,988 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 246,216 3,889,684 1,027,641 

 - 1,786,204 3,889,684 2,567,629 

     

รายได้ค่าเช่า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - - 300,000 300,000 

     

ขายสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,394,612 1,820,682 6,394,612 1,820,682 

 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

8.2) ค่าเช่าจ่าย ค่าบริการและดอกเบีย้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่าจ่าย   
 

 

กรรมการ - 75,000 - 75,000 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240,423 150,000 6,647,217 4,024,002 

 240,423 225,000 6,647,217 4,099,002 

     

ค่าธรรมเนียมคํา้ประกนัจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - - 8,244,110 6,787,400 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

กรรมการ - 2,257,737 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่าจ่าย   
 

 

กรรมการ - 150,000 - 150,000 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 480,846 300,000 13,121,820 8,048,004 

 480,846 450,000 13,121,820 8,198,004 

     

ค่าธรรมเนียมคํา้ประกนัจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,132,790 13,706,825 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

กรรมการ - 4,954,499 - - 

     

ซ้ือสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,818,900 - - 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

8.3) ลูกหนีอ่ื้น - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

 
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,928,183 739,020 4,584,115 739,020 

 

8.4) เจ้าหนีอ่ื้น - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

 
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 540,000 244,500 2,184,303 244,500 

 

8.5) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 316,300,000 325,600,000 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด  325,600,000 

เงินให้กูย้มืเพ่ิม 61,200,000 

รับชาํระเงินใหกู้ย้มื (70,500,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  316,300,000 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีอยู่ในสกุลเงินบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี และ 

มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

8.6) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,656,620 5,639,591 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 179,639 177,686 

 5,836,259 5,817,277 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,296,212 11,279,182 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 359,277 353,420 

 11,655,489 11,632,602 

 

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินคา้สาํเร็จรูป 7,009,917,407 6,789,444,095 

สินคา้ระหวา่งทาง 65,774,748 44,809,015 

 7,075,692,155 6,834,253,110 

หกั ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ (150,328,071) (111,080,509) 

 ค่าเผ่ือราคาทุนของสินคา้สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (18,915,187) (10,461,388) 

รวมสินคา้คงเหลือ 6,906,448,897 6,712,711,213 

 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้า จาํนวน 39.25 ลา้นบาท และ 

รับรู้ค่าเผ่ือราคาทุนสินคา้สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาํนวน 8.45 ลา้นบาท  



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทุนที่ออกชําระแล้ว สัดส่วนของการถือหุ้น 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งใน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทั ดูโฮม กรุ๊ป จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 400.00 400.00 100.00 100.00 

บริษทั คิดดีโลจิสติกส์ จาํกดั ธุรกิจขนส่ง ไทย 100.00 - 100.00 - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้งวด 1,054,655,415 

เงินลงทุนเพ่ิม 4,999,900 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินงวด 1,059,655,315 

 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั คิดดีโลจิสติกส์ จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 5 ล้านบาท  

โดยบริษทัลงทุนจาํนวน 4.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 91.00 ของทุนท่ีชาํระแล้ว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั คิดดีโลจิสติกส์ จาํกดั เพ่ิมอีกจาํนวน 0.45 ลา้นบาทท่ีมูลค่าท่ีตราไว ้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ทาํให้สดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 91.00 เป็นร้อยละ 100.00 
 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  8,286,571,882 23,421,110 7,502,578,792 23,421,110 

ซ้ือสินทรัพย ์ 527,275,428 445,000 527,275,428 445,000 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (107,235) - (107,235) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (222,399) - (222,399) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (175,568,655) (5,131,365) (175,568,655) (5,131,365) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  8,637,949,021 18,734,745 7,853,955,931 18,734,745 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการและบริษัทซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี  

6,632 ล้านบาท และ 5,849 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 5,607 ล้านบาท และ 4,824 ล้านบาท ตามลําดับ) ได้นําไปจดจาํนอง                   

เพ่ือค ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจากสถาบันการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 13



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

19 

 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 147,565,348 358,014,099 

 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 2,687,965,515 2,380,524,225 2,687,377,774 2,380,524,225 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8.4) 540,000 244,500 2,184,303 244,500 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 62,548,535 87,094,200 62,228,535 86,894,200 

เจา้หน้ีอ่ืน 122,317,557 229,995,244 122,317,557 228,199,095 

เงินมดัจาํและเงินคํ้าประกนั 117,800,960 121,185,470 117,800,960 121,185,470 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,991,172,567 2,819,043,639 2,991,909,129 2,817,047,490 

 

13 เงนิกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  1,074,870 15,061,731 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,440,132,516 6,387,747,689 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,441,207,386 6,402,809,420 

 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีเงินฝากประจาํธนาคาร และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

และคํ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการ  

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.67 ถึง 6.87 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.78 ถึง 7.13 ต่อปี) 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  554,413,333 512,265,363 
   

   - ครบกาํหนดระหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 527,731,629 581,913,333 

   - ครบกาํหนดระหวา่ง 2 ปี ถึง 6 ปี 1,298,396,468 1,257,580,773 

 1,826,128,097 1,839,494,106 
   

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,380,541,430 2,351,759,469 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด  2,351,759,469 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 283,840,657 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด (255,058,696) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  2,380,514,430 

 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นประเภทลอยตวัอยู่ระหว่างร้อยละ 3.55 ถึงร้อยละ 4.13 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.55  

ถึงร้อยละ 4.14 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินหรือท่ีจะมีบนท่ีดินและสิทธิการเช่า 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

วงเงนิสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

วงเงินเบิกเกินบญัชี 68,927,130 55,214,331 

วงเงินกูย้มืระยะยาว 1,031,746,433 515,587,091 

วงเงินหมุนเวียน 3,769,061,628 1,820,455,417 

อ่ืนๆ  333,285,190 360,701,638 

 

14 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

 

กลุ่มกิจการมีหน้ีสินในสัญญาเช่าการเงินเก่ียวกบัการเช่ายานพาหนะ ซ่ึงมีรายละเอียดของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี  14,668,902 15,001,513 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50,290,057 57,507,849 

 64,958,959 72,509,362 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (5,412,158) (6,638,568) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินท่ีรับรู้ตามสญัญาเช่าการเงิน 59,546,801 65,870,794 

   

หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงินจดัประเภทตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระดงัน้ี   

   - หมุนเวียน 12,579,849 12,669,810 

   - ไม่หมุนเวียน 46,966,952 53,200,984 

 59,546,801 65,870,794 

 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กบักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคืออตัรา

ร้อยละ 24 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 21) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 41,382,333 41,422,552 39,084,892 40,002,575 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (9,481,007) 6,427,991 (9,481,007) 6,427,991 

ภาษีเงินได ้ 31,901,326 47,850,543 29,603,885 46,430,566 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 92,252,138 123,154,734 87,879,756 120,608,592 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (13,271,051) (1,310,192) (13,271,051) (1,310,192) 

ภาษีเงินได ้ 78,981,087 121,844,542 74,608,705 119,298,400 

 

16 หนังสือคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและ 

การคํ้าประกนัสญัญาเช่าและให้บริการ และการซ้ือและขายสินคา้จาํนวน 141.76 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 143.45 ลา้นบาท) 

 

17 ภาระผูกพนั 

 

17.1) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าเก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองถ่ายเอกสารและสัญญาบริการ 

ท่ีไม่สามารถยกเลิกมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 3,947,753 5,540,843 25,724,951 30,636,851 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11,750,669 11,887,077 81,155,027 85,720,629 

เกินกวา่ 5 ปี 90,578,424 91,646,580 130,578,424 136,446,580 

 106,276,846 109,074,500 237,458,402 252,804,060 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 

17.2) เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 

 

กลุ่มกิจการมีสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะไวโ้ดยมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 6 เดือน จาํนวนเงินผูกพนัท่ีจะไดรั้บ

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญามีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

จาํนวนเงินผกูพนัท่ีจะไดรั้บ   

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 1,000,000 หยวน   

      ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 5.04 บาทต่อหยวน 5,035,000 - 

จาํนวนเงินผกูพนัท่ีจะไดรั้บ   
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 5,554,515 เหรียญสหรัฐฯ    

      ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 31.67 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ   

      (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 6,619,767 เหรียญสหรัฐฯ   

      ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 33.35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 176,159,461 221,085,757 

 181,194,461 221,085,757 

 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นลูกหน้ี(หน้ีสิน) 7,163,495 (2,227,321) 

 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารของบริษทั เสมือนว่าไดย้กเลิก

สญัญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ขอ้มูลอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

 



บริษทั ดูโฮม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 

17.3) ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผกูพนัท่ียงัไม่รับรู้ในขอ้มูลทางการเงินดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  เทียบเท่ากบั  เทียบเท่ากบั 

 สกลุเงนิอ่ืน เงนิบาท สกลุเงนิอ่ืน เงนิบาท 
     

ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอร์ออฟเครดิต     

   เพ่ือซ้ือสินคา้     

   - สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3,268,069 106,173,877 679,359 22,402,100 

   - สกลุเงินหยวน 3,427,500 17,356,194 105,664 534,657 
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