
 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                           
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและ                 
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ               
บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค   
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ           
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รำยไดห้ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 99 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ และเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัลูกคำ้ท่ีมีขอ้ตกลง    ใน
กำรใหส่้วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขำย        ใน
บำงช่วงเวลำ ท ำใหร้ำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเง่ือนไขในกำรรับรู้
และกำรแสดงรำยกำรท่ีแตกต่ำงกนั ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
แสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรแสดงรำยกำรส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย โดยกำรประเมินและทดสอบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และ
เลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดอ้อกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำร
ขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้
รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษในกำรทดสอบรำยกำร กำรใหส่้วนลดและ                   
ค่ำส่งเสริมกำรตลำดวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำย ส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำดท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบบญัชี
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ บญัชีส่วนลดและค่ำส่งเสริมกำรตลำด เพื่อวิเครำะห์ควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนและ                      
สุ่มตรวจสอบรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีบนัทึกผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น              
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ           
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง      
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง               
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,388,519,461   41,545,656        4,338,834,068   18,763,187        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 429,176,054      196,917,761      400,931,922      103,786,213      

สินคา้คงเหลือ 9 291,680,362      263,648,322      271,035,316      249,355,829      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 13,159,966        10,749,197        11,620,332        9,454,412          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,122,535,843   512,860,936      5,022,421,638   381,359,641      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7, 10 35,273,000        3,250,708          35,273,000        3,250,708          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 -                         -                         77,654,885        52,654,960        

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 12 278,562,462      245,137,914      277,707,952      244,765,259      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 16,499,032        7,708,453          16,424,902        7,697,729          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1 7,342,583          2,292,040          1,880,805          2,234,534          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 274,239             4,207,546          246,201             4,207,546          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 337,951,316      262,596,661      409,187,745      314,810,736      

รวมสินทรัพย์ 5,460,487,159   775,457,597      5,431,609,383   696,170,377      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 267,144,776      72,816,170        267,144,776      72,816,170        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16 299,196,584      170,743,344      297,633,195      156,876,231      

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 18,774,741        27,399,408        18,774,741        27,399,408        

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีจดัเป็นหนีสินหมุนเวียน 17 -                         51,517,924        -                         51,517,924        

หนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าทางการเงิน

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 1,448,784          1,451,254          1,448,784          1,451,254          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 20,050,404        27,271,620        19,848,434        15,926,006        

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,585,738        1,974,932          5,443,109          1,267,257          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 617,201,027      353,174,652      610,293,039      327,254,250      

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 17 49,418,759        44,005,544        49,418,759        44,005,544        

หนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 3,206,358          1,683,352          3,206,358          1,683,352          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 4,172,466          1,646,243          3,513,789          1,358,712          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 56,797,583        47,335,139        56,138,906        47,047,608        

รวมหนสิีน 673,998,610      400,509,791      666,431,945      374,301,858      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 20

      หุ้นสามญั 318,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2559: หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 318,000,000      225,000,000      318,000,000      225,000,000      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2559: หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 20 316,000,000      225,000,000      316,000,000      225,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,347,915,078   47,655,160        4,347,915,078   47,655,160        

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 117,000             -                         117,000             -                         

กาํไรสะสม 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 122,492,304      111,628,479      69,345,360        26,713,359        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - ส่วนตาํกวา่ทุน

   จากการเปลียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.2 (31,835,833)       (31,835,833)       -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,786,488,549   374,947,806      4,765,177,438   321,868,519      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,786,488,549   374,947,806      4,765,177,438   321,868,519      

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,460,487,159   775,457,597      5,431,609,383   696,170,377      

-                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,674,439,049    1,236,846,579    1,498,777,267    1,004,234,202    

รายไดจ้ากการบริการ 110,956              126,871              20,252,548         36,453,443         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11.1 -                         -                         39,998,400         46,381,638         

รายไดอื้น 9,827,184           3,210,456           8,937,927           2,522,061           

รวมรายได้ 1,684,377,189    1,240,183,906    1,567,966,142    1,089,591,344    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 534,897,940       374,819,480       538,234,298       386,576,578       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 580,906,409       354,470,778       434,904,118       277,495,464       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,420,080       87,115,640         139,047,528       83,932,153         

รวมค่าใช้จ่าย 1,259,224,429    816,405,898       1,112,185,944    748,004,195       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 425,152,760       423,778,008       455,780,198       341,587,149       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,971,453)        (5,821,759)          (11,971,300)        (5,821,759)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 413,181,307       417,956,249       443,808,898       335,765,390       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14.2 (62,117,900)        (82,764,777)        (60,903,786)        (56,458,804)        

กาํไรสําหรับปี 351,063,407       335,191,472       382,905,112       279,306,586       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 (186,977)            (637,197)            (278,889)            (628,998)            

หกั : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 37,395                127,440              55,778                125,800              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (ขาดทุน) (149,582)            (509,757)            (223,111)            (503,198)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 350,913,825       334,681,715       382,682,001       278,803,388       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 351,063,407       328,001,609       382,905,112       279,306,586       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         7,189,863           -                         -                         

351,063,407       335,191,472       382,905,112       279,306,586       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 350,913,825       327,491,852       382,682,001       278,803,388       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         7,189,863           -                         -                         

350,913,825       334,681,715       382,682,001       278,803,388       

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.50                    2.34                    1.63                    2.00                    

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 234,279,452       139,927,595       234,279,452       139,927,595       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น -

ส่วนตาํกว่าทุน ส่วนของผูมี้

กาํไรสะสม จากการเปลียนแปลง รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนออกจาํหน่าย ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย    จดัสรรแลว้ - สดัส่วนเงินลงทุน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม

และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            -                            (509,757)               -                            (509,757)               -                            (509,757)               

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

ออกหุ้นสามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 20) 215,000,000         47,655,160           -                            -                            -                            -                            262,655,160         -                            262,655,160         

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

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

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

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            22,500,000           (22,500,000)          -                            -                            -                            -                            

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 225,000,000         47,655,160           -                            22,500,000           111,628,479         (31,835,833)          374,947,806         -                            374,947,806         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            351,063,407         -                            351,063,407         -                            351,063,407         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            -                            (149,582)               -                            (149,582)               -                            (149,582)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            350,913,825         -                            350,913,825         -                            350,913,825         

ออกหุ้นสามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 20) 91,000,000           4,300,259,918      -                            -                            -                            -                            4,391,259,918      -                            4,391,259,918      

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ (หมายเหตุ 21) -                            -                            117,000                -                            -                            -                            117,000                -                            117,000                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                            -                            -                            -                            (330,750,000)        -                            (330,750,000)        -                            (330,750,000)        

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            9,300,000             (9,300,000)            -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 316,000,000         4,347,915,078      117,000                31,800,000           122,492,304         (31,835,833)          4,786,488,549      -                            4,786,488,549      

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนออกจาํหน่าย ส่วนทุนจากการจ่าย    จดัสรรแลว้ -

และเรียกชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   -                                   (503,198)                      (503,198)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   278,803,388                278,803,388                

ออกหุน้สามญัเพิมทุน (หมายเหตุ 20) 215,000,000                47,655,160                  -                                   -                                   -                                   262,655,160                

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

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                   -                                   -                                   22,500,000                  (22,500,000)                 -                                   

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

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

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   382,905,112                382,905,112                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   -                                   (223,111)                      (223,111)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   382,682,001                382,682,001                

ออกหุน้สามญัเพิมทุน (หมายเหตุ 20) 91,000,000                  4,300,259,918             -                                   -                                   -                                   4,391,259,918             

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ (หมายเหตุ 21) -                                   -                                   117,000                       -                                   -                                   117,000                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                                   -                                   -                                   -                                   (330,750,000)               (330,750,000)               

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                   -                                   -                                   9,300,000                    (9,300,000)                   -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 316,000,000                4,347,915,078             117,000                       31,800,000                  69,345,360                  4,765,177,438             

-                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                               -                               -                               -                               -                               -                               



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 413,181,307          417,956,249          443,808,898          335,765,390          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,330,648            16,937,131            26,052,320            16,824,372            

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 212,942                 -                            1,440                     -                            

   ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพสินคา้ 5,693,176              613,494                 5,335,296              613,494                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,655,138)             (164,708)                (1,656,482)             (164,708)                

   ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,916,134              331,662                 1,916,134              331,662                 

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 660,837                 111,664                 660,837                 111,664                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,339,246              937,487                 1,876,188              704,115                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (920,485)                920,485                 (920,485)                920,485                 

   รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 117,000                 -                            117,000                 -                            

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

   ดอกเบียรับ (1,307,499)             (1,399,004)             (1,111,642)             (900,584)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 11,971,453            5,821,759              11,971,300            5,821,759              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 458,539,621          442,066,219          448,052,404          313,646,011          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (232,471,235)         (11,162,027)           (297,147,149)         50,981,472            

   สินคา้คงเหลือ (33,725,216)           (158,294,128)         (27,014,783)           (148,202,531)         

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (2,410,769)             698,450                 (2,165,920)             1,735,507              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,933,307              (3,631,677)             3,961,345              (3,631,677)             

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 129,454,949          41,240,446            141,758,674          36,740,941            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 8,610,806              (733,496)                4,175,852              413,432                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 331,931,463          310,183,787          271,620,423          251,683,155          

   จา่ยดอกเบีย (12,251,473)           (5,825,187)             (12,251,321)           (5,825,187)             

   จา่ยผลประโยชน์พนกังาน -                            (1,616,001)             -                            (1,616,001)             

   จา่ยภาษีเงินได้ (74,352,263)           (83,892,622)           (56,571,850)           (54,166,449)           

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 245,327,727          218,849,977          202,797,252          190,075,518          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (32,022,292)           (2,708)                    (32,022,292)           (2,708)                    

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                            1,600,000              -                            -                            

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (24,999,925)           (3,753,000)             

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (58,822,386)           (114,805,294)         (58,048,128)           (114,385,874)         

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,093,153)           (5,355,547)             (10,022,553)           (5,344,547)             

รับดอกเบียจากเงินฝากธนาคาร 1,307,499              1,411,344              1,111,641              904,663                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,319,924              3,177,570              3,300,000              3,177,570              

รับเงินปันผล -                            -                            39,998,400            46,381,638            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลง -                            (12,600)                  -                            -                            

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (96,310,408)           (113,987,235)         (80,682,857)           (73,022,258)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 194,891,239          72,253,536            194,891,239          72,253,536            

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                            (68,325,225)           -                            (68,325,225)           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 76,150,922            137,635,038          76,150,922            137,635,038          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (131,164,635)         (72,592,881)           (131,164,635)         (72,592,881)           

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (376,500)                (752,500)                (376,500)                (752,500)                

ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าทางการเงิน (2,054,458)             (3,243,708)             (2,054,458)             (3,243,708)             

เงินสดรับจากการเพิมทุน 4,391,259,918       214,615,700          4,391,259,918       214,615,700          

จ่ายเงินปันผล (330,750,000)         (416,821,236)         (330,750,000)         (407,213,543)         

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 4,197,956,486       (137,231,276)         4,197,956,486       (127,623,583)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 4,346,973,805       (32,368,534)           4,320,070,881       (10,570,323)           

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 4,388,519,461       41,545,656            4,338,834,068       18,763,187            

-                            -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซืออปุกรณ์ตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าทางการเงิน 3,870,122              3,733,415              3,870,122              3,733,415              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย และมีภูมิล ำเนำ
ในประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั
กับกระทรวงพำณิชย์ และเปล่ียนช่ือจำก “บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด” เป็น “บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด 
(มหำชน)” บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงและ

ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม 
ไทย 100 100 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำร 
ดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน 
และสนบัสนุนวสิำหกิจ 

ไทย 100 - 
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เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯส่วนหน่ึงจ ำนวน 3,843 หุ้น         
เพื่อแลกเปล่ียนกบัหุน้สำมญัของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั จ ำนวน 15,372 หุน้ ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั ในอตัรำส่วนกำรแลกหุ้นเท่ำกับหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ 1 หุ้น ต่อหุ้นสำมญัของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 4 หุ้น ท ำให้สัดส่วนกำรถือ
หุ้นของบริษทัฯในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั เพิ่มจำกร้อยละ 69.00 เป็นร้อยละ 99.74 บริษทัฯได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั ส่วนท่ีเพิ่มดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ี
น ำไปแลกในมูลค่ำ 48.04 ลำ้นบำท ส่วนต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯท่ีน ำไปแลก
กบัมูลค่ำส่วนไดเ้สียของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั ท่ีไดม้ำจ ำนวน 31.84 ลำ้นบำท ไดบ้นัทึกเป็น
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย และแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกไวภ้ำยใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2559 บริษัท นำมุ ไลฟ์ พลัส จ ำกัด ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก       
ร้อยละ 75 ของมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้โดยบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือตำมจ ำนวนหุ้นท่ีบริษทัฯ
ถืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 3.75 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2559 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นจำกผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมของบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 126 หุน้ ในรำคำมูลค่ำ
ท่ีตรำไว ้หุ้นละ 100 บำท ท ำให้บริษทัฯถือหุ้นในบริษทั นำมุ ไลฟ์ พลัส จ ำกัด รวมเป็นจ ำนวน 
49,998 หุน้ หรือร้อยละ 100 

เ ม่ือว ันท่ี 12 ตุลำคม 2560 บริษัท ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทฯ และ               
ออกหุน้ใหม่จ  ำนวน 1,000,000 หุน้ ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  เรียกช ำระร้อยละ 25 และ
บริษทัฯเขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 999,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัย่อยได้ หำกบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำร          
สั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก      
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและ           
กำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู ้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว             
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหน้ี                  
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี และตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ีโดยพิจำรณำเป็นรำยๆไป 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตวดัมูลค่ำตำมวธีิตน้ทุน
มำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรงและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต  

 วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ           
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  5 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ -  5  ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่            
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด
จ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอยูก่ำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี  

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 3 - 10   ปี 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ - 3 - 7   ปี 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือ
อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 
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4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำ
เช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12  ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย              
เม่ือเกิดรำยกำร 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี 
ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ี
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำด้วยอตัรำแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำว        
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร           
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.2 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.3 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี
เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัย่อย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรำยกำร
ระหวำ่งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จ ำกดั เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมกำร 
RIYA HOME (HOLDING) LIMITED  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั (เป็นกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงเดือนมกรำคม 2559 เท่ำนั้น) 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2560 2559 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้สุทธิจำกส่วนลด - - 795,033 615,459 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 90 88 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สัญญำ 
รำยไดค่้ำบริกำรขนส่ง - - 10,138 18,822 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัซ่ึงคิด

เป็นร้อยละของยอดซ้ือ
สินคำ้ 

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร - - 10,004 17,505 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม
สัญญำซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
ของยอดขำยสินคำ้  

เงินปันผลรับ - - 39,998 46,382 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย - - 33,848 - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สัญญำ 
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 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2560 2559 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขำยสินคำ้สุทธิจำกส่วนลด 317,752 499,261 - 4,329 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคำ้ 15,784 15,748 15,784 15,748 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ 155 775 155 775 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย 21,918 26,735 - - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำจ่ำย  1,272 1,377 - 1,152 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย   145 353 145 353 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 93 - 93 - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักรรมกำร      
ดอกเบ้ียรับ - 6 - - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำม

สญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น       
บริษทัยอ่ย   - - 261,431 11,570 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,068 37,053 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   50,068 37,053 261,431 11,570 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 36,158 6,818 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,923 4,006 - 798 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,923 4,006 36,158 7,616 
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ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่/เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรำยกำรเคล่ือนไหว
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

ยอดคงคำ้ง                 
ตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลำยปี 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมกำร 1,600 - (1,600) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
กรรมกำร  68,325 - (68,325) - 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ยอดคงคำ้ง                 
ตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ
ปลำยปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคล                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมกำร 68,325 - (68,325) - 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33.20 26.09 29.73 22.97 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.60 0.44 0.49 0.31 
รวม 33.80 26.53 30.22 23.28 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 57 41 46 35 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกออมทรัพย ์ 4,376,652 41,145 4,327,118 18,507 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกประจ ำ 38,253 3,251 38,253 3,251 
เงินฝำกธนำคำร - เงินฝำกกระแสรำยวนั 8,830 360 8,690 221 

รวม 4,423,792 44,797 4,374,107 22,014 
หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีน ำไปค ้ำประกนักำรใช้

ไฟฟ้ำและค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (35,273) (3,251) (35,273) (3,251) 
รวม 4,388,519 41,546 4,338,834 18,763 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 
1.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 50,068 37,053 78,907 3,843 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 179,262 18 
 3 - 6 เดือน - - 26 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,068 37,053 258,195 3,861 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 271,204 94,999 112,045 67,779 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  71,748 31,485 22,670 730 
 3 - 6 เดือน 28,561 5,265 - 300 
 6 - 12 เดือน 1,353 2,626 - 745 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 152 3,905 9 3,104 
รวม 373,018 138,280 134,724 72,658 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (220) (2,230) (9) (2,230) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 372,798 136,050 134,715 70,428 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 422,866 173,103 392,910 74,289 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,236 7,709 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,449 16,563 3,027 15,480 
รำยไดค้ำ้งรับ 813 6,133 813 5,170 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,048 1,119 946 1,138 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,310 23,815 8,022 29,497 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 429,176 196,918 400,932 103,786 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บ สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 89,808 53,148 - - 89,808 53,148 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 9,193 9,870 - - 9,193 9,870 
วตัถุดิบ 60,366 85,047 - - 60,366 85,047 
บรรจุภณัฑ ์ 133,116 115,654 - - 133,116 115,654 

วสัดุส้ินเปลือง 4,987 4,055 - - 4,987 4,055 

รวม 297,470 267,774 - - 297,470 267,774 

หกั: ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ (5,790) (4,126) - - (5,790) (4,126) 

รวม 291,680 263,648 - - 291,680 263,648 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บ  สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 68,927 38,856 - - 68,927 38,856 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 9,193 9,870 - - 9,193 9,870 
วตัถุดิบ 60,366 85,047 - - 60,366 85,047 
บรรจุภณัฑ ์ 132,995 115,654 - - 132,995 115,654 

วสัดุส้ินเปลือง 4,987 4,055 - - 4,987 4,055 

รวม 276,468 253,482 - - 276,468 253,482 

หกั: ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ (5,433) (4,126) - - (5,433) (4,126) 

รวม 271,035 249,356 - - 271,035 249,356 

10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำ ซ่ึงบริษทัฯได้น ำไปค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือและกำรออกหนังสือค ้ ำ
ประกนัธนำคำรของบริษทัฯ 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช ำระแลว้               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลรับส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั 5,000 5,000 100 100 52,655 52,655 39,998 46,382 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั 25,000 - 100 - 25,000 - - - 

รวม     77,655 52,655 39,998 46,382 

11.2 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท    
ดรีม จ ำกดั 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 398.5 157.0 25.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1.2 0.4 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียน 304.1 44.3 0.4 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 0.7 0.3 - 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 94.9 112.8 24.7 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย - - - 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุน 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม 
จ ำกดั 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับรอบระยะ  
เวลำบญัชีตั้งแต่       

วนัที่ 12 ตุลำคม 2560 
ถึงวนัที่  

 2560 2559 31 ธนัวำคม 2560 

รำยได ้ 971.7 813.5 - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  22.0 105.0 (0.3) 
ก ำไรขำดทุนแบ่งใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - 7.2 - 
อตัรำกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย                100.00 69.00 - 100.00 100.00 

  



17 

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2559 59,596 36,091 20,288 12,119 21,357 149,451 
ซ้ือเพ่ิม - 69,983 46,354 4,380 2,616 123,333 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (5,300) (332) (5,632) 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,037 1,390 - (18,427) - 
31 ธนัวำคม 2559 59,596 123,111 68,032 11,199 5,214 267,152 
ซ้ือเพ่ิม - 5,878 23,432 6,700 26,023 62,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,132) (28) - (1,643) (3,803) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,618 8,604 - (20,222) - 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 138,475 100,040 17,899 9,372 325,382 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2559 - 2,237 2,862 3,179 - 8,278 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,986 8,252 2,786 - 16,024 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,288) - (2,288) 

31 ธนัวำคม 2559 - 7,223 11,114 3,677 - 22,014 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,637 14,903 3,489 - 25,029 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - (216) (7) - - (223) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,644 26,010 7,166 - 46,820 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2559 59,596 115,888 56,918 7,522 5,214 245,138 

31 ธนัวำคม 2560 59,596 124,831 74,030 10,733 9,372 278,562 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2559 (จ  ำนวน 9.32 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 16,024 

2560 (จ  ำนวน 15.40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 25,029 

 

  



18 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2559 59,596 36,091 20,220 12,119 21,357 149,383 
ซ้ือเพ่ิม - 69,983 45,934 4,380 2,616 122,913 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (5,300) (332) (5,632) 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,037 1,390 - (18,427) - 
31 ธนัวำคม 2559 59,596 123,111 67,544 11,199 5,214 266,664 
ซ้ือเพ่ิม - 5,878 22,658 6,700 26,023 61,259 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,132) - - (1,643) (3,775) 
โอนเขำ้ (ออก) - 11,618 8,604 - (20,222) - 
31 ธนัวำคม 2560 59,596 138,475 98,806 17,899 9,372 324,148 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2559 - 2,237 2,860 3,179 - 8,276 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,986 8,139 2,786 - 15,911 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (2,288) - (2,288) 

31 ธนัวำคม 2559 - 7,223 10,999 3,677 - 21,899 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,637 14,631 3,489 - 24,757 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - (216) - - - (216) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,644 25,630 7,166 - 46,440 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2559 59,596 115,888 56,545 7,522 5,214 244,765 

31 ธนัวำคม 2560 59,596 124,831 73,176 10,733 9,372 277,708 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2559 (จ  ำนวน 9.32 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 15,911 

2560 (จ  ำนวน 15.40 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 24,757 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินและ
สัญญำเช่ำซ้ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 10.73 ลำ้นบำท (2559: 5.90 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯได้น ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 52.92 ล้ำนบำท (2559: 104.57       
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 17 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  
   คอมพิวเตอร์  

 เคร่ืองหมำย คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  

 กำรคำ้ ซอฟทแ์วร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 - 1,752 1,568 3,320 
ซ้ือเพ่ิม - 4,739 616 5,355 

โอนเขำ้ (ออก) - 2,184 (2,184) - 
31 ธนัวำคม 2559 - 8,675 - 8,675 

ซ้ือเพ่ิม 5,873 4,220 - 10,093 

31 ธนัวำคม 2560 5,873 12,895 - 18,768 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2559 - 53 - 53 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 914 - 914 
31 ธนัวำคม 2559 - 967 - 967 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 187 1,115 - 1,302 

31 ธนัวำคม 2560 187 2,082 - 2,269 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     

31 ธนัวำคม 2559 - 7,708 - 7,708 

31 ธนัวำคม 2560 5,686 10,813 - 16,499 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี     

2559    914 

2560    1,302 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   คอมพิวเตอร์  
 เคร่ืองหมำย คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์  
 กำรคำ้ ซอฟทแ์วร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 - 1,752 1,568 3,320 
ซ้ือเพ่ิม - 4,729 616 5,345 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,184 (2,184) - 

31 ธนัวำคม 2559 - 8,665 - 8,665 
ซ้ือเพ่ิม 5,873 4,149 - 10,022 

31 ธนัวำคม 2560 5,873 12,814 - 18,687 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2559 - 53 - 53 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 914 - 914 

31 ธนัวำคม 2559 - 967 - 967 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 187 1,108 - 1,295 

31 ธนัวำคม 2560 187 2,075 - 2,262 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
31 ธนัวำคม 2559 - 7,698 - 7,698 

31 ธนัวำคม 2560 5,686 10,739 - 16,425 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี    
2559    914 

2560    1,295 
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14.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

14.1  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ก ำไรระหวำ่งกนัในสินคำ้คงเหลือ 5,154 - - - 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 44 446 2 446 
ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ 1,159 825 1,086 825 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนเกินของสินทรัพยถ์ำวร
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  90 692 90 692 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 820 329 703 272 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 76 - - - 

รวม  7,343 2,292 1,881 2,235 

14.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 67,131 83,414 60,494 57,061 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด     
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,013) (649) 410 (602) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 62,118 82,765 60,904 56,459 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 413,181 417,956 443,809 335,765 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัรำภำษี 82,636 83,591 88,762 67,153 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      
นิติบุคคลของปีก่อน (745) - (745) - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (184) - (8,184) (9,276) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,084 1,052 2,396 1,012 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (21,325) (2,430) (21,325) (2,430) 

อ่ืน ๆ (1,348) 552 - - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 62,118 82,765 60,904 56,459 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.50 - 4.00 3.50 - 3.90 120,000 30,000 120,000 30,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.91 - 3.85 3.80 - 3.85 147,145 42,816 147,145 42,816 
รวม   267,145 72,816 267,145 72,816 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินขำ้งตน้รวมเงินกูย้ืมท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 0.75 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 10 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123 878 35,304 7,616 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 113,614 110,793 102,488 97,133 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,965 5,409 5,745 4,270 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,800 3,128 854 - 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174,695 50,535 153,242 47,857 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 299,197 170,743 297,633 156,876 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลือของเจ้ำหน้ีกำรค้ำข้ำงต้นรวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศจ ำนวน 0.77 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2559: 0.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

17. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับำท) 

 วงเงินกูย้มื อตัรำดอกเบ้ีย  

งบกำรเงินรวมและ                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 
1 60 ปีท่ี 1 - 2 : MLR - 

2.00  
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 

MLR - 1.75 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 7 ปี นบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรก จ่ำยช ำระเป็นรำยเดือนๆ
ละ 970,000 บำท โดยช ำระภำยในวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน 

- 53,565 

2 40 ปีท่ี 1 - 3 : 4.75 
ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 

MLR - 1.50 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรก จ่ำยช ำระเป็นรำยเดือนๆ
ละไม่ต ่ำกวำ่ 805,000 บำท โดยช ำระ
ภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละ
เดือน 

- 33,363 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 

วงเงินกูย้มื อตัรำดอกเบ้ีย 

 งบกำรเงินรวมและ                   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 
3 28.5 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย

ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกจ่ำยช ำระเป็นรำย
เดือนๆละไม่ต ่ำกวำ่ 574,000 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่
ละเดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 27,113 

4 25.7 MLR - 1.50 มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 6 เดือน นบัจำก
วนัเบิกเงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ
ไม่ต ่ำกวำ่ 517,000 บำท โดยช ำระ
ภำยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละ
เดือน โดยปลอดช ำระหน้ีเงินตน้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

- 9,523 

5 70 ปีท่ี 1 - 2 : MLR -
2.00 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 
MLR - 1.75 

มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ภำยในระยะเวลำ 4 ปีนบัจำกวนัเบิก
เงินกูง้วดแรกเป็นรำยเดือนๆละ 
1,450,000 และช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดในงวดสุดทำ้ย 

68,550 - 

รวม 68,550 123,564 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (356) (641) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย 68,194 122,923 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (18,775) (27,399) 
หกั: เงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (51,518) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 49,419 44,006 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ยืมระยะยำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯ รวมถึงกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม ในเดือน
มกรำคม 2561 บริษทัฯไดถ้อนกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯแลว้ (2559: ค ้ำประกนั
โดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและอุปกรณ์ของบริษทัฯ จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรวมถึงกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) และภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร
ตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกูว้งท่ี 2 ถึงวงท่ี 4 กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้สดงยอดเงิน
กูย้ืมคงเหลือกบัสถำบนักำรเงินแห่งนั้นทั้งจ  ำนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็
ตำม ในเดือนเมษำยน 2560 บริษทัฯไดรั้บกำรผอ่นผนัเง่ือนไขอตัรำส่วนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินผูใ้ห้
กู ้ส ำหรับเงินกูย้ืม ณ วนัส้ินปี 2559 และในเดือนพฤษภำคม 2560 สถำบนักำรเงินแห่งนั้นไดเ้ปล่ียนแปลง
เง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหแ้ก่บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ได้มีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมวงท่ี 2 ถึงวงท่ี 4 ทั้งจ  ำนวนก่อนครบ
ก ำหนด และเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯ ไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืวงท่ี 1 ทั้งจ  ำนวนก่อนครบ
ก ำหนด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ (2559: 
17.56 ลำ้นบำท) 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 5,319 3,614 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (664) (480) 
รวม 4,655 3,134 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,449) (1,451) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน                                        

- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,206 1,683 

บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพื่อเช่ำยำนพำหนะเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน                    
ของกิจกำรโดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปี  
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม                   
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,751 3,568 5,319 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (302) (362) (664) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,449 3,206 4,655 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม                 
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,702 1,912 3,614 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (251) (229) (480) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำซ้ือและสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,451 1,683 3,134 
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19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี   

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ตน้ปี 1,646 1,688 1,359 1,642 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,286 914 1,832 683 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53 23 44 21 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 117 1,325 88 1,325 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้

สมมติทำงกำรเงิน 253 42 210 41 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก

ประสบกำรณ์ (183) (730) (19) (737) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี - (1,616) - (1,616) 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 4,172 1,646 3,514 1,359 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรดงัต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขำย 406 248 406 248 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,933 689 1,470 456 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,339 937 1,876 704 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 27 ปี (2559: 27 ปี) และบริษทัฯไม่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้   
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.89 - 2.95 3.31 - 3.24 2.89 3.24 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  0 - 39 0 - 39 0 - 39 0 - 39 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  

   (หน่วย: พนับำท) 
 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               
เพ่ิม (ลด) 

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                
เพ่ิม (ลด) 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (676) 827 (563) 690 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 794 (664) 663 (553) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (734) 389 (616) 384 

   (หน่วย: พนับำท) 
 2559 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน               

เพ่ิม (ลด) 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน                

เพ่ิม (ลด) 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (266) 872 (221) 271 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 314 (262) 262 (218) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                  (291) 156 (243) 155 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก       10 
ลำ้นบำท เป็น 60 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ    100 
บำท รวมเป็นเงิน 50 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
11 มีนำคม 2559 โดยหุ้นเพิ่มทุนส่วนหน่ึงจ ำนวน 3,843 หุ้น ได้ออกจ ำหน่ำยเพื่อแลกกบัหุ้นสำมญัของ
บริษทั นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดัจ ำนวน 15,372 หุ้น ในรำคำมูลค่ำยุติธรรม ผลแตกต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของหุน้ท่ีออกและรำคำตรำไวจ้  ำนวน 47.66 ลำ้นบำท ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัในงบกำรเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก   
60 ลำ้นบำท เป็น 225 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 1,650,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 
100 บำท รวมเป็นเงิน 165 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท ท ำให้จ  ำนวนหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯเพิ่มจำกเดิมจ ำนวน 2,250,000 หุ้น เป็น 225,000,000 หุ้น โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225 ลำ้นบำท เป็น 303 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 78 ลำ้นหุน้ 
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2560 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 78,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1)  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (Initial Public 
Offering) 

3.2) หุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุน้ใหส้ ำรองไวใ้ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย ตำมโครงกำรกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) ลดทุนจดทะเบียนจำก  303 ล้ำนบำท เป็น 225 ล้ำนบำท  โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได้                  
น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 78 ลำ้นหุ้น โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225 ล้ำนบำท เป็น 318 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
93,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ  1 บำท รวมเป็นเงิน 93 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้ด ำเนินกำร                
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 
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3) อนุมติัจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 93,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

3.1) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 15,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
และเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 บริษทัฯไดข้ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุน้
รำยหน่ึงในรำคำหุ้นละ 29.87 บำท รวมเป็นเงิน 448.05 ล้ำนบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำ              
หุ้นสำมญัจ ำนวน 433.05 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 

3.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (Initial Public 
Offering) ซ่ึงในเดือนธันวำคม 2560 บริษทัฯไดเ้สนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหุ้นละ 
53 บำท รวมเป็นเงิน 4,028 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำมูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเสนอขำย) จ ำนวน 3,867.21 ล้ำนบำท โดยบริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2560 

3.3) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้นให้เสนอขำยแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำน
ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)  

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 

(หน่วย: หุน้) 
 งบกำรเงินรวมและ                                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

หุ้นสำมญัจดทะเบียน   
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 2,250,000 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท - 2,150,000 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัจำกหุน้ละ 100 บำท เป็น      

หุน้ละ 1 บำท 222,750,000 - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 93,000,000 - 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัปลำยปี 318,000,000 2,250,000 
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(หน่วย: หุน้) 
 งบกำรเงินรวมและ                                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

หุ้นสำมญัทีอ่อกและช ำระแล้ว   
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 2,250,000 100,000 
เพ่ิมทุนเรียกช ำระ - หุน้ละ 100 บำท - 2,150,000 
 - หุน้ละ 1 บำท (เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั) 15,000,000 - 
 - หุน้ละ 1 บำท (เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป) 76,000,000 - 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องสำมญัจำกหุน้ละ 100 บำท เป็น           

หุน้ละ 1 บำท 222,750,000 - 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัปลำยปี 316,000,000 2,250,000 

21. สิทธิในกำรซ้ือหุ้นตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและ/หรือ
พนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัจดัสรรสิทธิในกำรซ้ือหุ้น
ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของ     
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) จ ำนวน 2,000,000 สิทธิ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือหลกัทรัพย:์  หุน้สำมญัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภท:  หุน้สำมญัเพิ่มทุน  

ชนิด: หุน้สำมญั ชนิดระบุผูถื้อ 

วธีิกำรเสนอขำย: บริษทัฯจะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนโดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัของ   
บริษทัฯ (“กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร
และ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อำยขุองโครงกำร:  1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเสนอขำย:  2,000,000 หุน้  

รำคำเสนอขำยต่อหุน้:  รำคำยุติธรรม ณ วนัท่ีมีกำรก ำหนดรำยช่ือพนักงำนผูมี้สิทธิได้รับ
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน (หุน้ละ 28.42 บำท) 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย:  บริษทัฯจะท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัท่ี  
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย โดย
บริษทัฯจะเสนอขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวภำยหลังจำกหุ้นสำมัญของ
บริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแล้ว    
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน และจะด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ดงักล่ำวภำยในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2561 

มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ำกบั 0.0975 บำท ค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลอง
กำรก ำหนดรำคำสิทธิตำมแบบจ ำลอง Black-scholes Model 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท และแสดงรวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑจ์ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

 ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมจ ำนวน 9.30 ลำ้นบำท ไปเป็นส ำรองตำมกฎหมำย   
ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 468,155 330,009 471,492 341,766 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์
อ่ืนของพนกังำน 170,143 104,637 153,864 93,765 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 26,331 16,938 26,052 16,825 
ค่ำโฆษณำ 299,082 224,669 298,862 224,504 
ค่ำธรรมเนียม 13,086 8,591 11,194 7,677 
ค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำน 18,272 13,027 18,059 12,877 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 246,817 107,103 117,149 41,160 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 17,338 11,432 15,514 9,430 

รวม 1,259,224 816,406 1,112,186 748,004 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี โดยไดป้รับจ ำนวนหุ้น
ตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปจำกกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท ตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุ 20 และไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ำมำแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวำ่กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำตรำไวข้องหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ี
เสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                
(พนับำท) 351,063 328,002 382,905 279,307 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี  (พนัหุน้) 234,279 1,399 234,279 1,399 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 
1 บำท (พนัหุน้) - 138,529 - 138,529 

รวม (พนัหุน้) 234,279 139,928 234,279 139,928 
ก ำไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(บำทต่อหุน้) 1.50 2.34 1.63 2.00 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวน       
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                   
(พนับำท) 351,063 328,002 382,905 279,307 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี  (พนัหุน้) 234,279 1,399 234,279 1,399 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 
1 บำท (พนัหุน้) - 138,529 - 138,529 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกผลกระทบของ
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด (พนัหุน้) 622 - 622 - 

รวม (พนัหุน้) 234,901 139,928 234,901 139,928 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ (บำทต่อหุน้) 1.49 2.34 1.63 2.00 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ                
ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 

 2560 2559 
รำยไดจ้ำกขำยในประเทศ 1,178.92 1,094.37 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 495.52 142.48 

รวม 1,674.44 1,236.85 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย 
เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 807.80 ลำ้นบำท (2559: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวน
เงินรวมประมำณ 662.06 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดมี้กำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 

2559 (อนุมติัจ่ำยปันผล 431.96   
 ลำ้นบำท จ่ำยไปแลว้ 407.21     ลำ้น
บำท คงเหลือ 24.75  ลำ้นบำท) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี              
15 มีนำคม 2560 

24,750 11.00 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 

เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
 คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี  
 9 สิงหำคม 2560 

210,000 0.93 
(จำกจ ำนวน 225    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

 คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี  
 13 พฤศจิกำยน 2560 

96,000 0.40 
(จำกจ ำนวน 240    

ลำ้นหุน้) 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  330,750  

 

เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
 คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี               

23 กมุภำพนัธ์ 2559 

55,130 551.30 
(จำกจ ำนวน 0.1    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี                 
11 พฤษภำคม 2559 

77,917 129.86 
(จำกจ ำนวน 0.6    

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี                     
21 พฤษภำคม 2559 

105,417 46.85 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี                
28 กนัยำยน 2559 

168,750 75.00 
(จำกจ ำนวน 2.25 

ลำ้นหุน้) 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2559  407,214  
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27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 4.74 ล้ำนบำท (ปี 2559: 1.76 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 4.27 ลำ้นบำท (ปี 2559: 1.60 ลำ้นบำท)) 

28. ภำระผูกพนั 

28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ี เช่ำอุปกรณ์และสัญญำ
บริกำร โดยอำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 12.16 13.30 6.94 13.30 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.49 4.90 0.43 4.90 

28.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเป็นจ ำนวน 0.27 
ลำ้นบำท (2559: 0.27 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินกูย้ืม
ระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน                   
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจำกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

29.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนั
เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำหลกัทรัพยท่ี์ส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น      
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงดำ้น
อตัรำแลกเปล่ียนเท่ำนั้น 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญั
อนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย หน้ีสินตำมสัญญำ     
เช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)      
ไดด้งัน้ี            
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.98 - 4,376.65 8.89 4,388.52 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 429.18 429.18 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 35.27 - - - 35.27 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 267.14 - - - 267.14 2.91 - 4.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 299.20 299.20 - 

เงินกูย้มืระยะยำว - - 68.19 - 68.19 4.03 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 3.21 - - 4.66 4.10 - 6.96 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 41.14 0.41 41.55 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 196.92 196.92 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 170.74 170.74 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.98 - 4,327.12 8.73 4,338.83 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 400.93 400.93 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 35.27 - - - 35.27 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 267.14 - - - 267.14 2.91 - 4.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 297.63 297.63 - 

เงินกูย้มืระยะยำว - - 68.19 - 68.19 4.03 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 3.21 - - 4.66 4.10 - 6.96  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 
มีระยะเวลำครบก ำหนด/                                   
ก  ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน  ปรับข้ึนลง   ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 18.51 0.25 18.76 0.1 - 1.5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 103.79 103.79 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 3.25 - - - 3.25 0.9 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 72.82 - - - 72.82 3.5 - 3.9 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 156.88 156.88 - 

เงินกูย้มืระยะยำว 8.25 25.11 89.56 - 122.92 4.6 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือและ              

สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.45 1.68 - - 3.13 4.10 - 6.96  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและ
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2560 2559 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.77 1.89 32.85 36.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

2559 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 35.65 15 มิถุนำยน 2560 
 

29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.07:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.14 :1 (2559: 1.16:1) 
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31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

31.1 เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 บริษทั Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯในประเทศ
สิงคโปร์และออกหุ้นใหม่จ  ำนวน 2,000,000 หุ้น ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ     
เรียกช ำระ 1 หุน้ และบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั เขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 บริษทั Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯในประเทศ
สิงคโปร์และออกหุ้นใหม่จ  ำนวน 300,000 หุ้น ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ        
เรียกช ำระ 1 หุน้ และบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ำกดั เขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

31.2 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 มีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 ในอตัรำ 0.21 บำทต่อหุ้น                   
คิดเป็นจ ำนวน 66.36 ลำ้นบำท 

32. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปัจจุบนั กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชี
ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้ 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,236,847 1,201,469 1,004,234 1,004,234 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 354,471 319,093 277,495 277,495 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 
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