
 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2559 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                           
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและ                 
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ               
บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ           
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี               
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด             
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ ์            
ในการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีบางประการ
และรวมถึงการจดัทาํงบการเงินรวมและนาํเสนองบกระแสเงินสด และเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตามท่ีกาํหนดไว ้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั และ
บริษทัยอ่ย และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ           
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้           
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง      
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 

 
 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,545,656         73,914,190         18,763,187         29,333,510         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 196,917,761       185,758,672       103,786,213       154,771,765       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          1,600,000           -                          -                          
สินคา้คงเหลือ 9 263,648,322       105,967,688       249,355,829       101,766,792       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,749,197         11,447,647         9,454,412           11,189,919         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 512,860,936       378,688,197       381,359,641       297,061,986       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 3,250,708           3,248,000           3,250,708           3,248,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 -                      -                          52,654,960         862,500              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 245,137,914       141,172,744       244,765,259       141,107,026       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,708,453           3,266,699           7,697,729           3,266,699           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1 2,292,040           1,515,965           2,234,534           1,506,773           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,207,546           575,869              4,207,546           575,869              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 262,596,661       149,779,277       314,810,736       150,566,867       
รวมสินทรัพย์ 775,457,597       528,467,474       696,170,377       447,628,853       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 72,816,170         -                          72,816,170         -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 170,743,344       124,192,753       156,876,231       114,825,149       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 -                          68,325,225         -                          68,325,225         
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 27,399,408         10,006,024         27,399,408         10,006,024         
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 18 51,517,924         -                          51,517,924         -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,451,254           2,223,295           1,451,254           2,223,295           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,271,620         27,750,830         15,926,006         13,031,690         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,974,932           2,708,429           1,267,257           853,825              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 353,174,652       235,206,556       327,254,250       209,265,208       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 44,005,544         48,515,531         44,005,544         48,515,531         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,683,352           583,000              1,683,352           583,000              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 1,646,243           1,687,560           1,358,712           1,641,600           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 47,335,139         50,786,091         47,047,608         50,740,131         
รวมหนีสิ้น 400,509,791       285,992,647       374,301,858       260,005,339       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 21

      หุน้สามญั 2,250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ล่ะ 100 บาท
         (2558: หุน้สามญั 100,000  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 225,000,000       10,000,000         225,000,000       10,000,000         
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ล่ะ 100 บาท
         (2558: หุน้สามญั 100,000  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 21 225,000,000       10,000,000         225,000,000       10,000,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11.1, 21 47,655,160         -                          47,655,160         -                          
กาํไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 22,500,000         -                          22,500,000         -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 111,628,479       213,850,170       26,713,359         177,623,514       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - ส่วนตํ่ากวา่ทุน
   จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.3 (31,835,833)        -                          -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 374,947,806       223,850,170       321,868,519       187,623,514       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          18,624,657         -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 374,947,806       242,474,827       321,868,519       187,623,514       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 775,457,597       528,467,474       696,170,377       447,628,853       

-                      -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,201,468,762     955,091,456        1,004,234,202     857,332,360        
รายไดจ้ากการบริการ 126,871               26,116                 36,453,443          18,508,638          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           46,381,638          -                           
รายไดอ่ื้น 3,210,456            1,585,959            2,522,061            1,597,189            
รวมรายได้ 1,204,806,089     956,703,531        1,089,591,344     877,438,187        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 374,819,480        347,450,256        386,576,578        351,651,152        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 319,092,961        330,917,046        277,495,464        317,183,375        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,115,640          30,312,115          83,932,153          29,753,662          
รวมค่าใช้จ่าย 781,028,081        708,679,417        748,004,195        698,588,189        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 423,778,008        248,024,114        341,587,149        178,849,998        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,821,759)           (3,865,550)           (5,821,759)           (3,865,550)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 417,956,249        244,158,564        335,765,390        174,984,448        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (82,764,777)         (50,224,551)         (56,458,804)         (35,514,248)         
กําไรสําหรับปี 335,191,472        193,934,013        279,306,586        139,470,200        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (637,197)              -                           (628,998)              -                           
หกั : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 127,440               -                           125,800               -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (509,757)              -                           (503,198)              -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 334,681,715        193,934,013        278,803,388        139,470,200        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 328,001,609        175,696,856        279,306,586        139,470,200        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,189,863            18,237,157          -                           -                           

335,191,472        193,934,013        279,306,586        139,470,200        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 327,491,852        175,696,856        278,803,388        139,470,200        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,189,863            18,237,157          -                           -                           

334,681,715        193,934,013        278,803,388        139,470,200        

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 234.41                 1,756.97              199.61                 1,394.70              
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,399,276 หุน้ 100,000 หุน้ 1,399,276 หุน้ 100,000 หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 417,956,249           244,158,564           335,765,390           174,984,448           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 16,937,131             6,415,156               16,824,372             6,412,553               
   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                              2,229,890               -                              2,229,890               
   คา่เผื่อสินคา้เส่ือมสภาพสินคา้ 613,494                  3,512,129               613,494                  3,512,129               
   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (164,708)                 -                              (164,708)                 -                              
   ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 331,662                  -                              331,662                  -                              
   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 111,664                  -                              111,664                  -                              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 937,487                  815,875                  704,115                  769,915                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 920,485                  (80,918)                   920,485                  (80,918)                   
   เงินปันผลรับ -                              -                              (46,381,638)            -                              
   ดอกเบ้ียรับ (1,399,004)              (388,671)                 (900,584)                 (344,901)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,821,759               3,865,550               5,821,759               3,865,550               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 442,066,219           260,527,575           313,646,011           191,348,666           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,162,027)            (117,650,338)          50,981,472             (86,707,201)            
   สินคา้คงเหลือ (158,294,128)          (46,432,654)            (148,202,531)          (42,231,758)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 698,450                  (4,394,237)              1,735,507               (4,136,509)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,631,677)              (575,869)                 (3,631,677)              (575,869)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 41,240,446             30,739,568             36,740,941             21,371,964             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (733,496)                 (6,775,427)              413,432                  (8,630,031)              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 310,183,787           115,438,618           251,683,155           70,439,262             
   จ่ายดอกเบ้ีย (5,825,187)              (3,627,897)              (5,825,187)              (3,627,897)              
   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,616,001)              -                              (1,616,001)              -                              
   จ่ายภาษีเงินได้ (83,892,622)            (28,530,926)            (54,166,449)            (28,530,571)            

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 218,849,977           83,279,795             190,075,518           38,280,794             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,708)                     (3,248,000)              (2,708)                     (3,248,000)              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,600,000               (1,600,000)              -                              -                              
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (3,753,000)              (862,500)                 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (114,805,294)          (78,791,375)            (114,385,874)          (78,723,054)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,355,547)              (3,243,000)              (5,344,547)              (3,243,000)              
รับดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 1,411,344               -                              904,663                  -                              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,177,570               -                              3,177,570               -                              
รับเงินปันผล -                              -                              46,381,638             -                              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (12,600)                   387,500                  -                              -                              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (113,987,235)          (86,494,875)            (73,022,258)            (86,076,554)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 72,253,536             -                              72,253,536             -                              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (68,325,225)            47,485,225             (68,325,225)            47,485,225             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 137,635,038           -                              137,635,038           -                              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (72,592,881)            (9,572,103)              (72,592,881)            (9,572,103)              
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน (752,500)                 -                              (752,500)                 -                              
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน (3,243,708)              (2,496,432)              (3,243,708)              (2,496,432)              
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 214,615,700           -                              214,615,700           -                              
จ่ายเงินปันผล (416,821,236)          -                              (407,213,543)          -                              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (137,231,276)          35,416,690             (127,623,583)          35,416,690             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (32,368,534)            32,201,610             (10,570,323)            (12,379,070)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 73,914,190             41,712,580             29,333,510             41,712,580             

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

-                              -                              -                              -                              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออาคารโดยยงัไม่ชาํระเงิน 4,794,323               -                              4,794,323               -                              
   ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 3,733,415               -                              3,733,415               -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น -

ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนของผูม้ี

กาํไรสะสม จากการเปลี่ยนแปลง รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน    จดัสรรแลว้ - สัดส่วนเงินลงทุน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 10,000,000           -                            -                            38,153,314           -                            48,153,314           -                            48,153,314           

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            175,696,856         -                            175,696,856         18,237,157           193,934,013         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            175,696,856         -                            175,696,856         18,237,157           193,934,013         

เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            387,500                387,500                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 10,000,000           -                            -                            213,850,170         -                            223,850,170         18,624,657           242,474,827         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 10,000,000           -                            -                            213,850,170         -                            223,850,170         18,624,657           242,474,827         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            328,001,609         -                            328,001,609         7,189,863             335,191,472         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                            (509,757)               -                            (509,757)               -                            (509,757)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            327,491,852         -                            327,491,852         7,189,863             334,681,715         

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 21 215,000,000         47,655,160           -                            -                            -                            262,655,160         -                            262,655,160         

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                        (31,835,833)          (31,835,833)          (16,206,827)          (48,042,660)          

เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            (407,213,543)        (407,213,543)        (9,607,693)            (416,821,236)        

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                            22,500,000           (22,500,000)          -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 225,000,000         47,655,160           22,500,000           111,628,479         (31,835,833)          374,947,806         -                            374,947,806         

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนออกจาํหน่าย    จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 10,000,000                    -                                    -                                    38,153,314                    48,153,314                    

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    139,470,200                  139,470,200                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    139,470,200                  139,470,200                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 10,000,000                    -                                    -                                    177,623,514                  187,623,514                  

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

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    279,306,586                  279,306,586                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    (503,198)                       (503,198)                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    278,803,388                  278,803,388                  

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 21 215,000,000                  47,655,160                    -                                    -                                    262,655,160                  

เงินปันผลจ่าย 26 -                                    -                                    -                                    (407,213,543)                (407,213,543)                

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 22 -                                    -                                    22,500,000                    (22,500,000)                  -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 225,000,000                  47,655,160                    22,500,000                    26,713,359                    321,868,519                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-                                -                                -                                -                                -                                

-                                -                                -                                -                                -                                
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯ 
ดาํเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี           
32 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี                     
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2     การเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

     ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
เพ่ือให้งบการเงินท่ีนาํเสนอให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษทัฯได้ดียิ่งข้ึนและเพ่ือเป็นไปตามแผนการนาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการอย่างเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการบญัชี                
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้และมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติตั้ งแต่ปีก่อนแล้ว ยกเวน้การเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสด 
เพ่ิมเติม ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้จดัทาํและเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบแลว้ และงบกระแสเงินสดดงักล่าวไม่ได้
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
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 นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินดังกล่าวมีผลต่อการจัดทํางบการเงินรวม 
เน่ืองจากในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ทาํให้บริษทัฯตอ้งจดัทาํ            
งบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทุน  ดังนั้ น  บริษัทฯจึงจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด และบริษัทย่อย           
เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ซ่ึงงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จดัทาํโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

2.3 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
ไทย 100 69 

ในระหว่างปี 2558 บริษทั นามุ ไลฟ์ พลัส จาํกัด ได้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัฯ และออกหุ้นใหม่
จาํนวน 50,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  เรียกชาํระร้อยละ 25 และบริษทัฯเขา้ถือ
หุน้ในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 34,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559  บริษทัฯไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯส่วนหน่ึงจาํนวน 3,843 หุ้น 
เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจาํนวน 15,372 หุ้น ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจใน            
การควบคุมของบริษทัย่อย ในอตัราส่วนการแลกหุ้นเท่ากบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ 1 หุ้น ต่อหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย 4 หุ้น ทาํให้บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทัย่อยเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.74 บริษทัฯได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยส่วนท่ีเพ่ิมมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปแลกใน
มูลค่า 48.04 ลา้นบาท ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปแลกกบัมูลค่าส่วน
ไดเ้สียของบริษทัย่อยท่ีได้มา (16.20 ล้านบาท คาํนวณจากสัดส่วนของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษัทย่อย ณ  วนัท่ีได้หุ้นมา) จํานวน   31.84 ล้านบาท  ได้บันทึกเป็นส่วนตํ่ ากว่าทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวภ้ายใต้หัวขอ้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษทัย่อยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 โดยบริษทัฯได้
จ่ายเงินเพ่ิมตามจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3.75 ลา้นบาท  



3 

ต่อมาในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจในการควบคุมของ 
บริษทัย่อยเพ่ิมเติมจาํนวน 126 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ทาํให้บริษทัฯถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยรวมเป็นจาํนวน 49,998 หุน้ หรือร้อยละ 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ    
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก      
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.4 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบับใหม่
จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี            
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้
ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับ
ยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัสาํคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ 
เบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ี                  
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นรายๆไป 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตวดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุน
มาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.6 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ           
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  5 - 10  ปี 
ยานพาหนะ -  5  ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเส่ือม
ราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า            
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดั
จาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี   

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า 

  สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน   

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12  ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย              
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน - โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวิ้ธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี 
ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าท่ี
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ           
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.2 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.3 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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5.4 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.5 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการ
ระหวา่งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการ ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
RIYA HOME (HOLDING) LIMITED  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั (เป็นกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงเดือนมกราคม 2559 เท่านั้น) 

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 
     (สาํหรับปี 2559) 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 615,459,026 330,576,340 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
รายไดค่้าเช่า - - 87,500 55,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม

สญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง - - 18,821,682 9,915,813 ตามอตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงคิด

เป็นร้อยละของยอดซ้ือ
สินคา้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 17,504,889 8,566,709 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
ของยอดขายสินคา้  

เงินปันผล - - 46,381,638 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: บาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

     (สาํหรับปี 2559) 
รายการธุรกิจกบักิจการ                

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  

   
ขายสินคา้ 4,328,883 63,191,319 4,328,883 63,191,319 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้ 15,748,046 58,350,940 15,748,046 55,350,940 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ 774,987 66,000 774,987 66,000 ตามสญัญาท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าจ่าย  1,152,000 288,000 1,152,000 288,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม

สญัญา 
ค่าบริการจ่าย   353,294 25,062,021 353,294 25,062,021 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม

สญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการ      
ดอกเบ้ียรับ 5,534 8,281 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม

สญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น   
บริษทัยอ่ย   - - 11,570,136 67,562,678 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28,363,921 - 28,363,921 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   - 28,363,921 11,570,136 95,926,599 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
 ที่เก่ียวข้องกัน     
กรรมการ - 1,600,000 - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 6,817,905 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 798,463 18,495,392 798,463 18,495,392 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 798,463 18,495,392 7,616,368 18,495,392 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล 
 ที่เก่ียวข้องกัน     
กรรมการ - 68,325,225 - 68,325,225 
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 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่/เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการเคล่ือนไหว
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดคงคา้ง         
ตน้ปี เพิม่ข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลายปี 

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

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

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงคา้ง         
ตน้ปี เพิม่ข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลายปี 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 20,840,000 95,798,113 (48,312,888) 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) - 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงคา้ง         
ตน้ปี เพิม่ข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลายปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 20,840,000 95,798,113 (48,312,888) 68,325,225 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโ ยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 26.09 11.32 22.97 10.75 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.44 0.47 0.31 0.44 

รวม 26.53 11.79 23.28 11.19 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 41,242 103,691 35,142 100,000 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 41,144,214 73,757,100 18,507,545 29,204,939 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจาํ 3,250,708 3,248,000 3,250,708 3,248,000 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 360,200 53,399 220,500 28,571 

รวม 44,796,364 77,162,190 22,013,895 32,581,510 
หกั: เงินฝากธนาคารท่ีนาํไปคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (3,250,708) (3,248,000) (3,250,708) (3,248,000) 
รวม 41,545,656 73,914,190 18,763,187 29,333,510 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 
1.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.5 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 28,363,921 3,842,932 53,399,405 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 18,326 33,955,486 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 28,363,921 3,861,258 87,354,891 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 132,052,431 133,696,631 67,778,539 52,886,708 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  31,484,338 21,474,146 729,721 4,253,465 
 3 - 6 เดือน 5,265,186 815,029 300,228 631,224 
 6 - 12 เดือน 2,626,266 1,891,858 744,645 1,869,572 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,904,665 365,330 3,104,252 365,330 

รวม 175,332,886 158,242,994 72,657,385 60,006,299 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,229,890) (2,229,890) (2,229,890) (2,229,890) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ 173,102,996 156,013,104 70,427,495 57,776,409 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 173,102,996 184,377,025 74,288,753 145,131,300 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,708,878 8,571,708 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,563,108 1,054,167 15,479,677 1,043,734 
รายไดค้า้งรับ 6,132,765 300,537 5,169,971 4,080 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,118,892 26,943 1,138,934 20,943 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 23,814,765 1,381,647 29,497,460 9,640,465 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 196,917,761 185,758,672 103,786,213 154,771,765 
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9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 
ราคาทนุ 

การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลคา่
สุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป 53,147,908 30,220,838 - - 53,147,908 30,220,838 
สินคา้ระหวา่งผลิต 9,870,458 8,565,506 - - 9,870,458 8,565,506 
วตัถุดิบ 85,047,078 23,757,728 - - 85,047,078 23,757,728 
บรรจุภณัฑ ์ 115,653,615 45,742,872 - - 115,653,615 45,742,872 

วสัดุส้ินเปลือง 4,054,886 1,192,873 - - 4,054,886 1,192,873 

รวม 267,773,945 109,479,817 - - 267,773,945 109,479,817 

หกั: ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (4,125,623) (3,512,129) - - (4,125,623) (3,512,129) 

รวม 263,648,322 105,967,688 - - 263,648,322 105,967,688 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ราคาทนุ 

การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลคา่
สุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป 38,855,415  26,019,942 - - 38,855,415 26,019,942 
สินคา้ระหวา่งผลิต 9,870,458   8,565,506 - - 9,870,458  8,565,506 
วตัถุดิบ 85,047,078  23,757,728 - - 85,047,078 23,757,728 
บรรจุภณัฑ ์ 115,653,615  45,742,872 - - 115,653,615 45,742,872 

วสัดุส้ินเปลือง 4,054,886   1,192,873 - - 4,054,886  1,192,873 

รวม 253,481,452 105,278,921 - - 253,481,452 105,278,921 

หกั: ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (4,125,623) (3,512,129) - - (4,125,623) (3,512,129) 

รวม 249,355,829 101,766,792 - - 249,355,829 101,766,792 

10. เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํ ซ่ึงบริษัทฯได้นําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและการออกหนังสือ           
คํ้าประกนัธนาคารของบริษทัฯ 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกชาํระแลว้        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลรับสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั 5,000,000 1,250,000 100 69 52,654,960 862,500 46,381,638 - 

รวม     52,654,960 862,500 46,381,638 - 

ในระหว่างปี 2558 บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั ได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ และออกหุ้นใหม่จาํนวน 
50,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  เรียกชาํระร้อยละ 25 และบริษทัฯเขา้ถือหุ้นในบริษทั
ดงักล่าวจาํนวน 34,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559  บริษทัฯไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยหุ้นเพ่ิมทุนส่วนหน่ึงจาํนวน 3,843 หุ้น ไดอ้อกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจในการ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยจาํนวน 15,372 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ  
100 บาท ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นกลุ่มดงักล่าวตามอตัราส่วนการแลกหุ้นเท่ากบั หุ้นสามญัในบริษทัฯ 1 หุ้น               
ต่อหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 4 หุ้น บริษทัฯไดมี้การคาํนวณหาราคามูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัฯเพ่ือใช ้          
ในการแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย และไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในราคามูลค่ายติุธรรม
ของหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงเท่ากบั 48,039,460 บาท ภายหลงัจากการแลกหุ้นทาํให้บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
รวมจาํนวน 49,872 หุ้น หรือร้อยละ 99.74  ทั้ งน้ี การแลกหุ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการจดัโครงสร้าง            
ของกลุ่มบริษทัใหม่ โดยท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่ยงัคงเป็นกลุ่มเดิมและมีการควบคุมและบริหารโดยคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารสาํคญักลุ่มเดิม  

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงิน
เพ่ิมตามจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัฯถืออยูร่วมเป็นจาํนวนเงิน 3.75 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจ             
ในการควบคุมของบริษทัย่อยเพ่ิมเติม จาํนวน 126 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ส่งผลให้
บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจาํนวน 49,998 หุน้ หรือร้อยละ 100 
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11.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน 157.0 153.6 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.4 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียน 44.3 93.5 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.3 0.1 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 112.8 60.1 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - 18.6 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับรอบระยะ  
เวลาบญัชีตั้งแต่     

วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 
ถึงวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2558 

รายได ้ 813.5 428.4 
กาํไรสุทธิ  105.0 58.8 
กาํไรขาดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7.2 18.2 
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12. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2558 20,820,560 33,987,002 6,263,943 9,588,350 - 70,659,855 
ซ้ือเพ่ิม 38,775,837 2,104,181 14,024,330 2,530,000 21,357,027 78,791,375 

31 ธนัวาคม 2558 59,596,397 36,091,183 20,288,273 12,118,350 21,357,027 149,451,230 
ซ้ือเพ่ิม - 69,982,332 46,354,101 4,381,099 2,615,500 123,333,032 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (5,300,500) (331,662) (5,632,162) 
โอนเขา้ (ออก) - 17,037,277 1,389,504 - (18,426,781) - 

31 ธนัวาคม 2559 59,596,397 123,110,792 68,031,878 11,198,949 5,214,084 267,152,100 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2558 - 358,493 690,225 861,069 - 1,909,787 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,878,515 2,171,874 2,318,310 - 6,368,699 

31 ธนัวาคม 2558 - 2,237,008 2,862,099 3,179,379 - 8,278,486 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 4,985,394 8,252,286 2,785,658 - 16,023,338 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (2,287,638) - (2,287,638) 

31 ธนัวาคม 2559 - 7,222,402 11,114,385 3,677,399 - 22,014,186 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2558 59,596,397 33,854,175 17,426,174 8,938,971 21,357,027 141,172,744 

31 ธนัวาคม 2559 59,596,397 115,888,390 56,917,493 7,521,550 5,214,084 245,137,914 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2558 (จาํนวน 2.77 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 6,368,699 

2559 (จาํนวน 9.32 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 16,023,338 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2558 20,820,560 33,987,002 6,263,943 9,588,350 - 70,659,855 
ซ้ือเพ่ิม 38,775,837 2,104,181 13,956,009 2,530,000 21,357,027 78,723,054 

31 ธนัวาคม 2558 59,596,397 36,091,183 20,219,952 12,118,350 21,357,027 149,382,909 
ซ้ือเพ่ิม - 69,982,332 45,934,681 4,381,099 2,615,500 122,913,612 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (5,300,500) (331,662) (5,632,162) 
โอนเขา้ (ออก) - 17,037,277 1,389,504 - (18,426,781) - 

31 ธนัวาคม 2559 59,596,397 123,110,792 67,544,137 11,198,949 5,214,084 266,664,359 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2558 - 358,493 690,225 861,069 - 1,909,787 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,878,515 2,169,271 2,318,310 - 6,366,096 

31 ธนัวาคม 2558 - 2,237,008 2,859,496 3,179,379 - 8,275,883 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 4,985,394 8,139,803 2,785,658 - 15,910,855 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (2,287,638) - (2,287,638) 

31 ธนัวาคม 2559 - 7,222,402 10,999,299 3,677,399 - 21,899,100 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2558 59,596,397 33,854,175 17,360,456 8,938,971 21,357,027 141,107,026 

31 ธนัวาคม 2559 59,596,397 115,888,390 56,544,838 7,521,550 5,214,084 244,765,259 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2558 (จาํนวน 2.77 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 6,366,096 

2559 (จาํนวน 9.32 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,910,855 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5.90 ลา้นบาท (2558: 4.55 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 104.57 ลา้นบาท (2558: 52.00 
ลา้นบาท) เพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  

  คอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  

 ซอฟทแ์วร์ ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2558 76,800 - 76,800 

ซ้ือเพ่ิม 1,675,000 1,568,000 3,243,000 

31 ธนัวาคม 2558 1,751,800 1,568,000 3,319,800 
ซ้ือเพ่ิม 4,739,347 616,200 5,355,547 

โอนเขา้ (ออก) 2,184,200 (2,184,200) - 

31 ธนัวาคม 2559 8,675,347 - 8,675,347 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2558 6,644 - 6,644 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 46,457 - 46,457 

31 ธนัวาคม 2558 53,101 - 53,101 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 913,793 - 913,793 

31 ธนัวาคม 2559 966,894 - 966,894 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2558 1,698,699 1,568,000 3,266,699 

31 ธนัวาคม 2559 7,708,453 - 7,708,453 

ค่าตัดจําหน่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี    

2558   46,457 

2559   913,793 

อายกุารตดัจาํหน่ายคงเหลือ (ปี) 3 - 5 ปี   
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  คอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  

 ซอฟทแ์วร์ ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2558 76,800 - 76,800 

ซ้ือเพ่ิม 1,675,000 1,568,000 3,243,000 

31 ธนัวาคม 2558 1,751,800 1,568,000 3,319,800 
ซ้ือเพ่ิม 4,728,347 616,200 5,344,547 

โอนเขา้ (ออก) 2,184,200 (2,184,200) - 

31 ธนัวาคม 2559 8,664,347 - 8,664,347 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2558 6,644 - 6,644 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 46,457 - 46,457 

31 ธนัวาคม 2558 53,101 - 53,101 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 913,517 - 913,517 

31 ธนัวาคม 2559 966,618 - 966,618 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2558 1,698,699 1,568,000 3,266,699 

31 ธนัวาคม 2559 7,697,729 - 7,697,729 

ค่าตัดจําหน่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี    

2558   46,457 

2559   913,517 

อายกุารตดัจาํหน่ายคงเหลือ (ปี) 3 - 5 ปี   
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14.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้  

14.1  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 445,978 445,978 445,978 445,978 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 825,125 702,426 825,125 702,426 
ค่าเส่ือมราคาส่วนเกินของสินทรัพยถ์าวร
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  691,689 30,049 691,689 30,049 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 329,248 337,512 271,742 328,320 
รวม  2,292,040 1,515,965 2,234,534 1,506,773 

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 83,413,411 51,565,515 57,060,764 36,846,020 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (648,634) (1,340,964) (601,960) (1,331,772) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 82,764,777 50,224,551 56,458,804 35,514,248 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 417,956,249 244,158,564 335,765,390 174,984,448 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัราภาษี 83,591,250 48,831,713 67,153,078 34,996,890 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (9,276,328) - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,051,855 534,569 1,012,110 532,235 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (2,430,056) (14,877) (2,430,056) (14,877) 

อ่ืน ๆ 551,728 873,146 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 82,764,777 50,224,551 56,458,804 35,514,248 

15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
  (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.50 - 3.90 30,000,000 - 30,000,000 - 
เจา้หน้ีทรัสรีซีท 3.80 - 3.85 42,816,170 - 42,816,170 - 

รวม 72,816,170 - 72,816,170 - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 798,463 16,706,708 7,616,368 16,706,708 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 110,872,973 38,007,083 97,133,324 38,007,083 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,408,748 32,776,412 4,269,505 31,404,279 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,788,684 - 1,788,684 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,663,160 34,913,866 47,857,034 26,918,395 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 170,743,344 124,192,753 156,876,231 114,825,149 
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17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัฯ โดยไม่มีดอกเบ้ียและไม่มี
กาํหนดชาํระคืน 

18. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในประเทศ ดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

 วงเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ีย  

งบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท)  (ร้อยละ) การชาํระคืน 2559 2558 

1 70 เดือนท่ี 1 - 3 : 2.20 ต่อปี 
เดือนท่ี 4 - 60 MLR - 

2.72 ต่อปี 
เดือนท่ี 61 เป็นตน้ไป 

MLR - 1.72 ต่อปี 

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 8 ปี          
นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก               
จ่ายชาํระเป็นรายเดือนๆละไม่ 
นอ้ยกวา่ 1,100,000 บาท โดย
ชาํระภายในวนัทาํการสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน 

- 58,521,555 

2 60 ปีท่ี 1 - 2 : MLR - 2.00 
ต่อปี 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป MLR - 
1.75 ต่อปี 

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

53,564,709 - 

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

1.50 ต่อปี 

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก จ่ายชาํระ
เป็นรายเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 
805,000 บาท โดยชาํระภายในวนั
ทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

33,363,285 - 

4 28.5 MLR - 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี 6 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
จ่ายชาํระเป็นรายเดือนๆละ                
ไม่ต ํ่ากวา่ 574,000 บาท โดยชาํระ
ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ
เดือน โดยปลอดชาํระหน้ีเงินตน้
เป็นระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
เบิกเงินกูง้วดแรก 

27,112,718 - 
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    (หน่วย: บาท) 
 

วงเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) การชาํระคืน 2559 2558 

5 25.7 MLR - 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 5 ปี 6 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
เป็นรายเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 
517,000 บาท โดยชาํระภายในวนั
ทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดย
ปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก 

9,523,000 - 

รวม 123,563,712 58,521,555 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (640,836) - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 122,922,876 58,521,555 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (27,399,408) (10,006,024) 
หกั: เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน (51,517,924) - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 44,005,544 48,515,531 

 เงินกูย้ืมระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ของบริษทัฯ จดจาํนอง
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรวมถึงการคํ้าประกนัโดยกรรมการ
และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา        
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ใน
บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการท่ีระบุ
ในสัญญาเงินกูว้งท่ี 3 4 และ 5 กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการเจรจาเพื่อขอผ่อน
ผนัการปฏิบติัตามขอ้จาํกดัดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้ซ่ึงยงัไม่ทราบผลการเจรจาในขณะน้ี อยา่งไรก็
ตาม เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯไดแ้สดงยอดเงินกูย้ืม
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืวงเงินท่ี 1 ทั้งจาํนวนก่อนครบกาํหนด ทาํให้
บริษทัฯต้องจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมการชาํระหน้ีคืนก่อนครบกาํหนดจาํนวน 1.4 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในปี 2559 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 17.56 
ลา้นบาท 
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 3,614,710 2,888,983 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (480,104) (82,688) 
รวม 3,134,606 2,806,295 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,451,254) (2,223,295) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน                            

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,683,352 583,000 

บริษัทฯได้ท ําสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือเช่ายานพาหนะเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน                    
ของกิจการโดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 4 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน ดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา    
เช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 1,701,944 1,912,766 3,614,710 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (250,690) (229,414) (480,104) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 1,451,254 1,683,352 3,134,606 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา    
เช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 2,298,994 589,989 2,888,983 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (75,699) (6,989) (82,688) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 2,223,295 583,000 2,806,295 
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20.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   
    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
 ตน้ปี 1,687,560 871,685 1,641,600 871,685 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  914,475 784,671 682,895 738,711 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 23,012 31,204 21,220 31,204 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,616,001) - (1,616,001) - 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม                

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 637,197 - 628,998 - 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์

ปลายปี 1,646,243 1,687,560 1,358,712 1,641,600 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการดงัต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

    (หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนขาย 248,364 368,697 248,364 368,697 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 689,123 447,178 455,751 401,218 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 937,487 815,875 704,115 769,915 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 27 ปี และบริษทัฯไม่คาดว่าจะต้องจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ภายใน 1 ปีขา้งหนา้  
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.31 - 3.24 3.58 3.24 3.58 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน    0 - 39 0 - 39 0 - 39 0 - 39 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก          
10 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ100 
บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
11 มีนาคม 2559 โดยหุ้นเพ่ิมทุนส่วนหน่ึงจาํนวน 3,843 หุ้น ได้ออกจาํหน่ายเพ่ือแลกกบัหุ้นสามญัของ
บริษทัยอ่ยจาํนวน 15,372 หุ้น ในราคามูลค่ายุติธรรม ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีออกและ
ราคาตราไวจ้าํนวน 47.66 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก          
60 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,650,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ100 
บาท รวมเป็นเงิน 165 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
2 มิถุนายน 2559 

  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน     

เพ่ิม (ลด) 
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน     

เพ่ิม (ลด) 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (266,013) 871,685 (220,575) 271,402 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 314,167 (261,904) 261,710 (217,515) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน    (290,639) 155,906 (242,937) 155,214 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษัทฯทาํมาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้ นจะมีจาํนวน               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทัฯ สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงิน              
ปันผลได ้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2558 จาํนวน 8 ลา้นบาท เป็นสาํรองตาม
กฎหมาย และอีกจาํนวน 14.5 ลา้นบาท ไดจ้ดัสรรในเดือนธนัวาคม 2559 ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 330,009,070 327,156,008 341,766,168 331,356,904 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์
อ่ืนของพนกังาน 107,041,659 43,053,310 96,118,751 39,676,261 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,937,131 6,415,156 16,824,372 6,412,553 
ค่าโฆษณา 224,569,706 237,379,683 224,405,306 236,809,683 
ค่าธรรมเนียม 8,590,957 3,540,073 7,676,688 3,049,929 
ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 10,630,621 2,848,257 10,522,829 2,794,229 
ค่าส่งเสริมการขาย 71,721,646 83,467,710 41,156,410 73,681,087 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11,527,291 4,819,220 9,533,671 4,807,543 

รวม 781,028,081 708,679,417 748,004,195 698,588,189 

24. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทั คือ คณะกรรมการบริษทั 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                
ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอางค์ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร
จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
464.98 ลา้นบาท และ 130.77 ลา้นบาท (2558: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงิน 
131.12 ลา้นบาท และ 128.60 ลา้นบาท) 

26. เงนิปันผล 

 ในระหว่างปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2559 55,130,209 551.30 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
6/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 77,916,667 129.86 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2559 105,416,667 46.85 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
10/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 168,750,000 75.00 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  407,213,543  

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 1.76 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.60 ลา้นบาท) 
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28. ภาระผูกพนั 

28.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอุปกรณ์และสญัญาบริการ โดยอายขุองสญัญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 13.3 0.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4.9 0.3 

28.2 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวน 0.27 
ลา้นบาท (2558: 0.25 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้ น            
เงินกู้ยืมระยะยาว เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ          
เงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้
สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี             
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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29.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาหลกัทรัพยท่ี์ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันั้น ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนเท่านั้น 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญั
อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย หน้ีสินตาม
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/         
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 41.14 0.41 41.55 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 196.92 196.92 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 170.74 170.74 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ              
สญัญาเช่าทางการเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลาครบกาํหนด/         
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 73.76 0.15 73.91 0.37 - 1.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 185.76 185.76 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 1.60 - - - 1.60 2.50 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3.25 - - - 3.25 1.1 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 124.19 124.19 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - - 68.33 68.33 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 58.52 - 58.52 5.9 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ    

สญัญาเช่าทางการเงิน 2.23 0.58 - - 2.81 4.10 - 5.01 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลาครบกาํหนด/         
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 18.51 0.25 18.76 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 103.79 103.79 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 156.88 156.88 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ              

สญัญาเช่าทางการเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/         
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 29.20 0.13 29.33 0.37 - 1.5 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 154.77 154.77 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3.25 - - - 3.25 1.1 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 114.83 114.83 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 68.33 68.33 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 58.52 - 58.52 5.9 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ    
สญัญาเช่าทางการเงิน 2.23 0.58 - - 2.81 4.10 - 5.01 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                     

 2559 2558 2559 2558 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.89 0.21 36.00 36.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

2559 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 35.65 15 มิถุนายน 2560 
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29.3 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือ การจดัให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.07:1 (2558: 1.18:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.16:1 (2558: 1.39:1)) 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 มีมติให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญั         
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯใหอ้นุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์และเปล่ียนช่ือจาก บริษทั ดู เดย ์
ดรีม จาํกดั เป็น บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) 

2) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯโดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น
หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงจะทําให้จาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯเพ่ิมจากเดิมจาํนวน 2,250,000 หุ้น เป็น 
225,000,000 หุน้  

3) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท เป็น 303 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 78,000,000 
หุน้  

4) อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 78,000,000 หุน้ดงัน้ี 

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

4.2) หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุน้ให้สาํรองไวใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังาน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯท่ีจะออกเป็นจาํนวน 2,000,000 หน่วย (ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ยงัไม่มีการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว) 

5) อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยให้ยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิมและใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 
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6) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในอตัรา 11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวน 24.75 ลา้นบาท 
เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

32. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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