
 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ      
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั      
ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล              
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น   
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 405,252,829       41,545,656         373,378,688       18,763,187         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 422,430,247       196,917,761       437,176,898       103,786,213       

สินคา้คงเหลือ 5 262,841,411       263,648,322       247,898,321       249,355,829       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,779,630         10,749,197         10,903,973         9,454,412           

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,109,304,117    512,860,936       1,069,357,880    381,359,641       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 25,273,000         3,250,708           25,273,000         3,250,708           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          52,654,960         52,654,960         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 282,680,702       245,137,914       281,783,893       244,765,259       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 10,897,944         7,708,453           10,821,757         7,697,729           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10.1 12,639,227         2,292,040           1,157,678           2,234,534           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 293,238              4,207,546           265,201              4,207,546           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 331,784,111       262,596,661       371,956,489       314,810,736       

รวมสินทรัพย์ 1,441,088,228    775,457,597       1,441,314,369    696,170,377       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 275,334,765       72,816,170         275,334,765       72,816,170         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 239,763,834       170,743,344       216,360,066       156,876,231       

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 9,551,008           27,399,408         9,551,008           27,399,408         

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 13 -                          51,517,924         -                          51,517,924         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,429,700           1,451,254           1,429,700           1,451,254           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,861,484         27,271,620         27,861,484         15,926,006         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,228,128           1,974,932           1,750,348           1,267,257           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 556,168,919       353,174,652       532,287,371       327,254,250       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 36,825,546         44,005,544         36,825,546         44,005,544         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,575,791           1,683,352           3,575,791           1,683,352           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,758,722           1,646,243           2,244,885           1,358,712           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 43,160,059         47,335,139         42,646,222         47,047,608         

รวมหนีสิ้น 599,328,978       400,509,791       574,933,593       374,301,858       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 318,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

          (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้ 

            มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 14 318,000,000       225,000,000       318,000,000       225,000,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

          (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้ 

            มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 14 240,000,000       225,000,000       240,000,000       225,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 14 480,705,160       47,655,160         480,705,160       47,655,160         

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 58,500                -                          58,500                -                          

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 31,800,000         22,500,000         31,800,000         22,500,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 121,031,423       111,628,479       113,817,116       26,713,359         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - ส่วนตํ่ากวา่ทุน

   จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.3 (31,835,833)       (31,835,833)       -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 841,759,250       374,947,806       866,380,776       321,868,519       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 841,759,250       374,947,806       866,380,776       321,868,519       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441,088,228    775,457,597       1,441,314,369    696,170,377       

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 384,038,232       282,151,634       347,100,841       243,548,253       

รายไดจ้ากการบริการ 71,465                 30,547                 3,648,037           9,111,395           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           19,999,200         24,999,000         

รายไดอ่ื้น 1,707,244           109,284               1,725,744           49,268                 

รวมรายได้ 385,816,941       282,291,465       372,473,822       277,707,916       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 139,051,433       89,295,011         141,458,112       101,936,727       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 147,437,238       83,107,449         105,056,342       64,069,105         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,867,665         24,728,980         40,670,742         24,459,864         

รวมค่าใช้จ่าย 328,356,336       197,131,440       287,185,196       190,465,696       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 57,460,605         85,160,025         85,288,626         87,242,220         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,450,093)          (1,302,200)          (3,450,093)          (1,302,200)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 54,010,512         83,857,825         81,838,533         85,940,020         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10.2 (9,622,519)          (18,339,988)        (11,332,148)        (12,396,790)        

กาํไรสําหรับงวด 44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           

44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           

44,387,993         65,517,837         70,506,385         73,543,230         

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19                     0.29                     0.30                     0.33                     
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 236,902,174       225,000,000       236,902,174       225,000,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,256,435,126    985,040,288       1,164,348,252    803,543,083       

รายไดจ้ากการบริการ 105,215               126,871               13,575,488         28,986,568         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           39,998,400         46,381,638         

รายไดอ่ื้น 7,104,937           1,244,679           6,314,764           998,494               

รวมรายได้ 1,263,645,278    986,411,838       1,224,236,904    879,909,783       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 397,566,776       297,728,656       395,122,745       308,136,649       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 440,309,413       275,148,079       317,301,998       218,977,667       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104,903,439       59,357,681         101,821,808       58,262,566         

รวมค่าใช้จ่าย 942,779,628       632,234,416       814,246,551       585,376,882       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 320,865,650       354,177,422       409,990,353       294,532,901       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,406,252)          (3,491,221)          (9,406,099)          (3,491,221)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 311,459,398       350,686,201       400,584,254       291,041,680       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10.2 (58,006,454)        (71,934,109)        (69,430,497)        (49,484,339)        

กาํไรสําหรับงวด 253,452,944       278,752,092       331,153,757       241,557,341       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 253,452,944       278,752,092       331,153,757       241,557,341       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 253,452,944       271,562,229       331,153,757       241,557,341       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           7,189,863           -                           -                           

253,452,944       278,752,092       331,153,757       241,557,341       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 253,452,944       271,562,229       331,153,757       241,557,341       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           7,189,863           -                           -                           

253,452,944       278,752,092       331,153,757       241,557,341       

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.11                     2.46                     1.45                     2.18                     
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 229,010,989       110,578,467       229,010,989       110,578,467       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: บาท)  
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น -
ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนของผูม้ี

กาํไรสะสม จากการเปลี่ยนแปลง รวม ส่วนไดเ้สียที่
ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย    จดัสรรแลว้ - สัดส่วนเงินลงทุน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม
ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 10,000,000           -                            -                            -                            213,850,170         -                            223,850,170         18,624,657           242,474,827         
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            271,562,229         -                            271,562,229         7,189,863             278,752,092         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            271,562,229         -                            271,562,229         7,189,863             278,752,092         
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 14) 215,000,000         47,655,160           -                            -                            -                            -                            262,655,160         -                            262,655,160         
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            (31,835,833)          (31,835,833)          (16,206,827)          (48,042,660)          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            (407,213,543)        -                            (407,213,543)        (9,607,693)            (416,821,236)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            22,500,000           (22,500,000)          -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 225,000,000         47,655,160           -                            22,500,000           55,698,856           (31,835,833)          319,018,183         -                            319,018,183         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 225,000,000         47,655,160           -                            22,500,000           111,628,479         (31,835,833)          374,947,806         -                            374,947,806         
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            253,452,944         -                            253,452,944         -                            253,452,944         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            253,452,944         -                            253,452,944         -                            253,452,944         
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 14) 15,000,000           433,050,000         -                            -                            -                            -                            448,050,000         -                            448,050,000         
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 15) -                            -                            58,500                  -                            -                            -                            58,500                  -                            58,500                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            (234,750,000)        -                            (234,750,000)        -                            (234,750,000)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            9,300,000             (9,300,000)            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 240,000,000         480,705,160         58,500                  31,800,000           121,031,423         (31,835,833)          841,759,250         -                            841,759,250         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนทุนจากการจ่าย    จดัสรรแลว้ -

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 10,000,000                   -                                   -                                   -                                   177,623,514                 187,623,514                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   241,557,341                 241,557,341                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   241,557,341                 241,557,341                 

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 215,000,000                 47,655,160                   -                                   -                                   -                                   262,655,160                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                   -                                   -                                   -                                   (407,213,543)                (407,213,543)                

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                   -                                   -                                   22,500,000                   (22,500,000)                  -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 225,000,000                 47,655,160                   -                                   22,500,000                   (10,532,688)                  284,622,472                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 225,000,000                 47,655,160                   -                                   22,500,000                   26,713,359                   321,868,519                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   331,153,757                 331,153,757                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   331,153,757                 331,153,757                 

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14) 15,000,000                   433,050,000                 -                                   -                                   -                                   448,050,000                 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 15) -                                   -                                   58,500                          -                                   -                                   58,500                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                   -                                   -                                   -                                   (234,750,000)                (234,750,000)                

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                   -                                   -                                   9,300,000                     (9,300,000)                    -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 240,000,000                 480,705,160                 58,500                          31,800,000                   113,817,116                 866,380,776                 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 311,459,398      350,686,201      400,584,254      291,041,680      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,921,667        12,669,885        18,723,302        12,594,251        

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 67,834                -                          72                       -                          

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,925,545           -                          2,336,592           -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,655,138)         -                          (1,656,482)         -                          

   ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,916,134           -                          1,916,134           -                          

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 445,906              77,387                445,906              77,387                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,112,479           1,181,238           886,173              1,000,059           

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (722,511)            10,411                (722,511)            10,411                

   รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 58,500                -                          58,500                -                          

   เงินปันผลรับ -                          -                          (39,998,400)       (46,381,638)       

   ดอกเบ้ียรับ (292,137)            (622,937)            (224,290)            (402,407)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,406,252           3,491,221           9,406,099           3,491,221           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 343,643,929      367,493,406      391,755,349      261,430,964      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (225,580,320)     (6,081,885)         (313,391,557)     15,067,235        

   สินคา้คงเหลือ (2,118,634)         (104,032,057)     (879,084)            (93,271,739)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,596,755)         (3,811,311)         (1,449,561)         (2,747,965)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,914,308           (220,653)            3,942,345           (220,653)            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 69,169,130        278,849,096      59,632,474        269,934,456      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 253,196              254,332              483,091              357,294              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 187,684,854      532,450,928      140,093,057      450,549,592      

   จ่ายดอกเบ้ีย (9,867,182)         (3,711,198)         (9,867,029)         (3,711,198)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (74,197,455)       (83,487,672)       (56,418,163)       (53,762,684)       

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 103,620,217      445,252,058      73,807,865        393,075,710      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (22,022,292)       -                          (22,022,292)       -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          1,600,000           -                          -                          

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -                          (20,000,000)       -                          -                          

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,281,215)       (78,410,015)       (54,542,565)       (78,022,096)       

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,973,410)         (5,218,418)         (3,902,809)         (5,218,419)         

เงินสดรับดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 292,137              533,842              224,290              404,868              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,319,924           -                          3,300,000           -                          

รับเงินปันผล -                          -                          19,999,200        46,381,638        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                          (3,200)                -                          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (77,664,856)       (101,497,791)     (56,944,176)       (36,454,009)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 203,081,227      18,222,263        203,081,227      18,222,263        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          (68,325,225)       -                          (68,325,225)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 6,150,923           128,296,700      6,150,923           128,296,700      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (83,143,151)       (68,309,684)       (83,143,151)       (68,309,684)       

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน -                          (752,500)            -                          (752,500)            

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน (1,637,187)         (2,430,339)         (1,637,187)         (2,430,339)         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 448,050,000      214,615,700      448,050,000      210,862,700      

จ่ายเงินปันผล (234,750,000)     (416,821,235)     (234,750,000)     (407,213,543)     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 337,751,812      (195,504,320)     337,751,812      (189,649,628)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 363,707,173      148,249,947      354,615,501      166,972,073      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 41,545,656        73,914,190        18,763,187        29,333,510        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 405,252,829      222,164,137      373,378,688      196,305,583      

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 3,870,122           3,733,416           3,870,122           3,733,416           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั
กบักระทรวงพาณิชย ์และเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั” เป็น “บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน)” 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี
เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ      
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั (“บริษทัย่อย”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยใน
ระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
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   อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั 
จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 100.00 100.00 100.00 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯส่วนหน่ึงจาํนวน 3,843 หุ้น         
เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจาํนวน 15,372 หุ้น ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจในการ
ควบคุมของบริษทัย่อย ในอตัราส่วนการแลกหุ้นเท่ากบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญัของ
บริษทัย่อย 4 หุ้น ทาํให้อตัราการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยเพ่ิมจากร้อยละ 69.00 เป็นร้อยละ 99.74 บริษทัฯได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเพ่ิมดว้ยมูลค่ายติุธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปแลกในมูลค่า 48.04 
ล้านบาท ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯท่ีนําไปแลกกับมูลค่าส่วนได้เสียของ               
บริษทัย่อยท่ีได้มาจาํนวน 31.84 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวภ้ายใตห้ัวขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ              
ผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
โดยบริษทัฯได้จ่ายเงินเพิ่มตามจาํนวนหุ้นท่ีบริษทัฯถืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 3.75 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี             
5 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจในการควบคุมของบริษทัย่อยเพิ่มเติมอีก
จาํนวน 126 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ทาํใหบ้ริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ยรวมเป็นจาํนวน 
49,998 หุน้ หรือร้อยละ 100 

1.4 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสามารถเลือกบันทึกตามวิธี            
ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการ
ดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบับดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาและเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเช่นเดิม 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยกเวน้การนํานโยบายการบัญชีเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์มาใช ้            
ในปี 2560 

สัญญาอนุพนัธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการ
ระหวา่งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการ ความสัมพนัธก์บับริษทัฯ 

บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จาํกดั เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 
RIYA HOME (HOLDING) LIMITED  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั (เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ถึงเดือนมกราคม 2559 เท่านั้น) 
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(หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 140,932,817 163,111,630 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
รายไดค่้าเช่า - - 22,500 40,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง - - 1,851,439 4,922,845 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอด          
ซ้ือสินคา้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1,725,134 4,158,003 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
สินคา้  

เงินปันผลรับ - - 19,999,200 24,999,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 53,083,923 119,315,701 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้ 5,851,200 5,777,616 5,851,200 5,777,616 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ 61,484 - 61,484 - ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ค่าส่งเสริมการขายจ่าย 4,633,220 5,216,455 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าจ่าย  - 288,000 - 288,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย   24,381 100,380 24,381 100,380 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

(หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 565,463,254 495,978,597 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
รายไดค่้าเช่า - - 67,500 65,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง - - 6,702,354 14,905,682 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอด          
ซ้ือสินคา้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 6,767,920 13,954,015 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
สินคา้  

เงินปันผลรับ - - 39,998,400 46,381,638 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 203,697,393 407,218,102 - 4,328,884 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้ 12,477,011 11,809,305 12,477,011 11,809,305 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ 154,727 498,506 154,727 498,506 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ค่าส่งเสริมการขายจ่าย 8,666,898 21,092,476 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าจ่าย  - 864,000 - 864,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย   138,160 243,852 138,160 243,852 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการ      
ดอกเบ้ียรับ - 5,534 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการขายสินคา้สุทธิจากส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายจ่าย
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 499.26 ลา้นบาท และ 26.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามอตัราท่ีตกลงกนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น   
บริษทัยอ่ย   - - 213,425,248 11,570,136 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,191,188 37,053,451 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   32,191,188 37,053,451 213,425,248 11,570,136 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - - 6,817,905 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,126,916 5,390,645 3,126,916 798,463 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,126,916 5,390,645 3,126,916 7,616,368 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่/เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการเคล่ือนไหว
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงคา้ง         
ตน้ปี เพิม่ข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลายปี 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 1,600,000 - (1,600,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ               68,325,225 - (68,325,225) - 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงคา้ง         
ตน้ปี เพิม่ข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลายปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 68,325,225 - (68,325,225) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8.93 6.03 7.99 5.35 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.15 0.11 0.11 0.07 

รวม 9.08 6.14 8.10 5.42 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24.52 16.43 21.97 14.39 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.45 0.33 0.36 0.23 

รวม 24.97 16.76 22.33 14.62 

3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินสด 70,372 41,242 67,171 35,142 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 399,800,075 41,144,214 368,068,836 18,507,545 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจาํ 28,250,708 3,250,708 28,250,708 3,250,708 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 2,404,674 360,200 2,264,973 220,500 

รวม 430,525,829 44,796,364 398,651,688 22,013,895 
หกั: เงินฝากธนาคารท่ีนาํไปคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (25,273,000) (3,250,708) (25,273,000) (3,250,708) 
รวม 405,252,829 41,545,656 373,378,688 18,763,187 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 
1.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี) 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,806,060 37,053,451 51,516,948 3,842,932 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,385,128 - 137,290,818 18,326 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,191,188 37,053,451 188,807,766 3,861,258 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 303,839,527 94,998,980 216,039,673 67,778,539 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  76,351,693 31,484,338 1,782,530 729,721 
 3 - 6 เดือน 1,426,990 5,265,186 - 300,228 
 6 - 12 เดือน 1,238,513 2,626,266 1,440 744,645 
 มากกวา่ 12 เดือน 13,006 3,904,665 7,098 3,104,252 

รวม 382,869,729 138,279,435 217,830,741 72,657,385 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (74,932) (2,229,890) (7,170) (2,229,890) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 382,794,797 136,049,545 217,823,571 70,427,495 

รวมลูกหน้ีการคา้  414,985,985 173,102,996 406,631,337 74,288,753 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,617,482 7,708,878 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,807,918 16,563,108 4,478,449 15,479,677 
รายไดค้า้งรับ 76,684 6,132,765 - 5,169,971 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,559,660 1,118,892 1,449,630 1,138,934 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,444,262 23,814,765 30,545,561 29,497,460 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  422,430,247 196,917,761 437,176,898 103,786,213 
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5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 
ราคาทุน 

การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 62,776,357 53,147,908 - - 62,776,357 53,147,908 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,376,310 9,870,458 - - 13,376,310 9,870,458 
วตัถุดิบ 54,634,543 85,047,078 - - 54,634,543 85,047,078 
บรรจุภณัฑ ์ 126,887,941 115,653,615 - - 126,887,941 115,653,615 

วสัดุส้ินเปลือง 8,189,021 4,054,886 - - 8,189,021 4,054,886 

รวม 265,864,172 267,773,945 - - 265,864,172 267,773,945 

หกั: คา่เผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (3,022,761) (4,125,623) - - (3,022,761) (4,125,623) 

รวม 262,841,411 263,648,322 - - 262,841,411 263,648,322 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ราคาทุน 

การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 47,244,314 38,855,415 - - 47,244,314 38,855,415 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,376,310 9,870,458 - - 13,376,310 9,870,458 
วตัถุดิบ 54,634,543 85,047,078 - - 54,634,543 85,047,078 
บรรจุภณัฑ ์ 126,887,941 115,653,615 - - 126,887,941 115,653,615 

วสัดุส้ินเปลือง 8,189,021 4,054,886 - - 8,189,021 4,054,886 

รวม 250,332,129 253,481,452 - - 250,332,129 253,481,452 

หกั: คา่เผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (2,433,808) (4,125,623) - - (2,433,808) (4,125,623) 

รวม 247,898,321 249,355,829 - - 247,898,321 249,355,829 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพจาํนวน 2.9 ล้านบาท            
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

6. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํ ซ่ึงบริษัทฯได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและการออกหนังสือ           
คํ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯ 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลรับสาํหรับ        

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

30 กนัยายน 

2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 52,654,960 52,654,960 39,998,400 46,381,638 

รวม     52,654,960 52,654,960 39,998,400 46,381,638 

7.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 271.76 157.01 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8.81 0.44 
หน้ีสินหมุนเวียน 237.31 44.30 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.51 0.29 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 42.75 112.86 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 

รายได ้ 177.88 194.03 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (2.04) 25.05 
กาํไรขาดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 
อตัราการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 100.00 99.74 - 100.00 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 

รายได ้ 658.41 650.47 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (30.12) 90.23 
กาํไรขาดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 7.19 
อตัราการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 100.00 69.00 - 100.00 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 267,152,100 266,664,359 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 59,261,456 58,522,807 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,803,579) (3,775,579) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 322,609,977 321,411,587 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 22,014,186 21,899,100 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 18,137,748 17,944,521 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (222,659) (215,927) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 39,929,275 39,627,694 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 245,137,914 244,765,259 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 282,680,702 281,783,893 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 100.87 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 104.57 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 8,675,347 8,664,347 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 3,973,410 3,902,809 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 12,648,757 12,567,156 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 966,894 966,618 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 783,919 778,781 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 1,750,813 1,745,399 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 7,708,453 7,697,729 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 10,897,944 10,821,757 

 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  

10.1  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
กาํไรระหว่างกนัในสินคา้คงเหลือ 3,676,777 - - - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 13,805 445,978 1,434 445,978 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 604,552 825,125 486,761 825,125 
ค่าเส่ือมราคาส่วนเกินของสินทรัพยถ์าวร 
 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  220,506 691,689 220,506 691,689 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 551,744 329,248 448,977 271,742 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ใช ้ 7,571,843 - - - 
รวม  12,639,227 2,292,040 1,157,678 2,234,534 

10.2 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 11,098,822 18,345,555 11,098,822 12,396,790 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด         
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,476,303) (5,567) 233,326 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,622,519 18,339,988 11,332,148 12,396,790 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 

สาํหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 68,353,641 71,950,799 68,353,641 49,484,339 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด         
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (10,347,187) (16,690) 1,076,856 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 58,006,454 71,934,109 69,430,497 49,484,339 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 54,010,512 83,857,825 81,838,533 85,940,020 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 10,802,103 16,771,565 16,367,707 17,188,004 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (15,990) - (4,015,829) (4,999,800) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 489,176 214,722 299,962 208,586 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,319,692) - (1,319,692) - 
อ่ืน ๆ (333,078) 1,353,701 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 9,622,519 18,339,988 11,332,148 12,396,790 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 311,459,398 350,686,201 400,584,254 291,041,680 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 62,291,880 70,137,240 80,116,851 58,208,336 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      
นิติบุคคลของปีก่อน (744,969) - (744,969) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (144,502) - (8,144,182) (9,276,328) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,762,685 615,233 1,481,586 552,331 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (3,278,789) - (3,278,789) - 
อ่ืน ๆ (1,879,851) 1,181,636 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 58,006,454 71,934,109 69,430,497 49,484,339 

11. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย           

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.50 - 3.90 3.50 - 3.90 150,000,000 30,000,000 150,000,000 30,000,000 
เจา้หน้ีทรัสรีซีท 2.91 - 3.85 3.80 - 3.85 125,334,765 42,816,170 125,334,765 42,816,170 
รวม 275,334,765 72,816,170 275,334,765 72,816,170 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินขา้งตน้รวมเงินกูย้ืมท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,126,916 798,463 3,126,916 7,616,368 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 142,961,822 110,872,973 132,069,090 97,133,324 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,232,945 5,408,748 10,164,851 4,269,505 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,592,182 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,442,151 49,070,978 70,999,209 47,857,034 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 239,763,834 170,743,344 216,360,066 156,876,231 

 ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2560 ยอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการค้าข้างต้นรวมเจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจาํนวน 1.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2559: 0.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

13. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในประเทศ ดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

    
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
วงเงินกูย้มื  
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย            
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

1 60 ปีท่ี 1 - 2 : MLR - 2.00  
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป : MLR - 

1.75  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 7 ปี นบั
จากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก จ่ายชาํระ
เป็นรายเดือนๆละ 970,000 บาท  
โดยชาํระภายในวนัทาํการสุดทา้ย
ของแต่ละเดือน 

46,571,484 53,564,709 

2 40 ปีท่ี 1 - 3 : 4.75  
ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป : MLR - 

1.50  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก จ่ายชาํระ
เป็นรายเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 805,000 
บาท โดยชาํระภายในวนัทาํการ
สุดทา้ยของแต่ละเดือน 

- 33,363,285 
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    (หน่วย: บาท) 

    
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
วงเงินกูย้มื  
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย            
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

3 28.5 MLR - 1.50  มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี 6 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
จ่ายชาํระเป็นรายเดือนๆละ                
ไม่ต ํ่ากวา่ 574,000 บาท โดยชาํระ
ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ
เดือน โดยปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก 

- 27,112,718 

4 25.7 MLR - 1.50  มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี 6 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
จ่ายชาํระเป็นรายเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 
517,000 บาท โดยชาํระภายในวนั          
ทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดย
ปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็นระยะเวลา 
6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 

- 9,523,000 

รวม 46,571,484 123,563,712 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (194,930) (640,836) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 46,376,554 122,922,876 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (9,551,008) (27,399,408) 
หกั: เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (51,517,924) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 36,825,546 44,005,544 

 เงินกูย้ืมระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ของบริษทัฯ และรวมถึง
การคํ้ าประกนัโดยกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   

 อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูว้งท่ี 2 - 4 กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงยอดเงินกูย้ืม
คงเหลือกบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม 
ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัฯไดรั้บการผ่อนผนัเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้
สําหรับเงินกูย้ืม ณ วนัส้ินปี 2559 และในเดือนพฤษภาคม 2560 สถาบนัการเงินแห่งนั้นไดเ้ปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ให้แก่บริษทัฯและเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 บริษทัฯ 
ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืวงท่ี 2 - 4 ทั้งจาํนวนก่อนครบกาํหนด 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 70 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 17.56 ลา้นบาท) 

14. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2559 ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก       
10 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ    
100 บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยหุ้นเพ่ิมทุนส่วนหน่ึงจาํนวน 3,843 หุ้น ไดอ้อกจาํหน่ายเพ่ือแลกกบัหุ้นสามญั
ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 15,372 หุ้น ในราคามูลค่ายุติธรรม ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของหุ้นท่ีออก
และราคาตราไวจ้าํนวน 47.66 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก   
60 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,650,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงิน 165 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 

 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญั
ของบริษทัฯเพ่ิมจากเดิมจาํนวน 2,250,000 หุ้น เป็น 225,000,000 หุ้น โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท เป็น 303 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 78 ลา้นหุน้ 
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 78,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1)  หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  (Initial Public 
Offering) 

3.2) หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้นใหส้าํรองไวใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังาน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย ตามโครงการการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 
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เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ลดทุนจดทะเบียนจาก  303 ล้านบาท  เป็น  225 ล้านบาท  โดยวิ ธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได ้                 
นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 78 ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท  เป็น  318 ล้านบาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 
93,000,000 หุ้น  มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท  รวมเป็นเงิน  93 ล้านบาท  โดยบริษัทฯได้ดําเนินการ                
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 93,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1) หุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 15,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
และเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดข้ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น
รายหน่ึงในราคาหุ้นละ 29.87 บาท รวมเป็นเงิน 448.05 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่ามูลค่า              
หุน้สามญัจาํนวน 433.05 ลา้นบาท 

3.2) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  76,000,000 หุ้นให้ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  (Initial Public 
Offering) 

3.3) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงาน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)  

15. สิทธิในการซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุ้น
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของ     
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 2,000,000 สิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือหลกัทรัพย:์  หุน้สามญัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน)  
ประเภท:  หุน้สามญัเพิ่มทุน  
ชนิด: หุน้สามญั ชนิดระบุผูถื้อ 
วธีิการเสนอขาย: บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัของ   

บริษทัฯ (“การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และ/หรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อายขุองโครงการ:  1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  
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จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย:  2,000,000 หุน้  
ราคาเสนอขายต่อหุน้:  ราคายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการกาํหนดรายช่ือพนักงานผูมี้สิทธิได้รับ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
ระยะเวลาการเสนอขาย:  บริษทัฯจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใน 1 ปีนับจากวนัท่ี  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย โดย
บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวภายหลงัจากหุ้นสามญัของ
บริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแลว้    
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และจะดาํเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักล่าวภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.0975 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง
การกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-scholes Model 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯรับรู้ค่าใชจ่้ายจากโครงการดงักล่าวจาํนวน 0.06 ลา้นบาท และแสดงรวมอยู่
ในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑจ์าํนวน 0.06 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

16. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมจาํนวน 9.3 ลา้นบาท ไปเป็นสํารองตามกฎหมาย           
ทาํให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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17. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปจากการลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าตราไวข้องหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 44,387,993 65,517,837 70,506,385 73,543,230 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู ่
 ในระหวา่งงวด  (หุน้) 236,902,174 2,250,000 236,902,174 2,250,000 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลคา่ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 
1 บาท (หุน้) - 222,750,000 - 222,750,000 

รวม (หุน้) 236,902,174 225,000,000 236,902,174 225,000,000 

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19 0.29 0.30 0.33 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 253,452,944 271,562,229 331,153,757 241,557,341 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู ่
 ในระหวา่งงวด  (หุน้) 229,010,989 1,105,785 229,010,989 1,105,785 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลคา่ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 
1 บาท (หุน้) - 109,472,682 - 109,472,682 

รวม (หุน้) 229,010,989 110,578,467 229,010,989 110,578,467 

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.11 2.46 1.45 2.18 
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการ
แสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯเท่ากบัราคาตลาด 

18. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทั คือ คณะกรรมการบริษทั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                
ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางค ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือน     
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากขายในประเทศ 237.60 250.44 815.74 879.80 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 146.44 31.71 440.69 105.24 

รวม 384.04 282.15 1,256.43 985.04 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใหญ่จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 198.96 ล้านบาท และ 642.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2559: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 157.94 ลา้นบาท และ 512.97 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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19. เงนิปันผล 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯได้มีการอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ปี 2559 (อนุมติัจ่ายปันผล 431.96   

 ลา้นบาท จ่ายไปแลว้ 407.21     
ลา้นบาท คงเหลือ 24.75  ลา้นบาท) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี         
15 มีนาคม 2560 

24,750,000 11.00 
(จากจาํนวน 2.25 

ลา้นหุน้) 

เงินปันผลระหว่างกาล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี  
 9 สิงหาคม 2560 

210,000,000 0.93 
(จากจาํนวน 225    

ลา้นหุน้) 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวด 2560  234,750,000  

 
(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลระหวา่งกาล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี              

23 กมุภาพนัธ์ 2559 

55,130,209 551.30 
(จากจาํนวน 0.1    

ลา้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี              
11 พฤษภาคม 2559 

77,916,667 129.86 
(จากจาํนวน 0.6    

ลา้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี              
21 พฤษภาคม 2559 

105,416,667 46.85 
(จากจาํนวน 2.25 

ลา้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี            
28 กนัยายน 2559 

168,750,000 75.00 
(จากจาํนวน 2.25 

ลา้นหุน้) 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวด 2559  407,213,543  
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20. ภาระผูกพนั 

20.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ี เช่าอุปกรณ์และสัญญา
บริการ โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 16.42 13.30 10.10 13.30 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.80 4.90 0.29 4.90 

20.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงนิ 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้คาํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือ
นาํหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมี
ค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

20.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวน 0.27 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.27 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

21. สัญญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
31 ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 35.650 15 มิถุนายน 2560 
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

22.1 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ได้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัฯ และออกหุ้นใหม่
จาํนวน 1,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เรียกชาํระร้อยละ 25 และบริษทัฯเขา้ถือหุ้น
ในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 999,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

22.2 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล     
ระหวา่งกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวน 96 ลา้นบาท 

23. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
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