
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561              
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ดู เดย  ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย  ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ  
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ดู เดย ์ ดรีม 
จาํกดั (มหาชน) สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) สาํหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มี
เง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
(วีระชยั  รัตนจรัสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม 2561 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,550,183           4,388,519           3,259,097           4,338,834           

เงินลงทุนชัว่คราว 767,405              - 767,405              -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 407,636              429,176              290,544              400,932              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          100,000              -                          

สินคา้คงเหลือ 7 393,512              291,680              350,666              271,035              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,184                13,160                9,783                  11,620                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,139,920           5,122,535           4,777,495           5,022,421           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          201,030              77,655                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 271,170              278,563              270,408              277,708              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 107,052              16,499                17,121                16,425                

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั

   ในการเบิกใช้ 10 20,273                35,273                20,273                35,273                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,324                  7,343                  995                     1,881                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 263                     274                     225                     246                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 402,082              337,952              510,052              409,188              

รวมสินทรัพย์ 5,542,002           5,460,487           5,287,547           5,431,609           

 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 220,000              267,145              220,000              267,145              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 11 223,236              309,280              110,060              301,907              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 29,438                18,775                29,438                18,775                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่า

   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,435                  1,449                  1,435                  1,449                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,639                20,050                15,209                19,848                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,815                  502                     2,644                  1,169                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 498,563              617,201              378,786              610,293              

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 75,550                49,419                75,550                49,419                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

   และสญัญาเช่าทางการเงิน 10 2,506                  3,206                  2,506                  3,206                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,634                  4,173                  4,749                  3,514                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 83,690                56,798                82,805                56,139                

รวมหนีสิ้น 582,253              673,999              461,591              666,432              

 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 12 318,000              318,000              318,000              318,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 317,888              316,000              317,888              316,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,399,860           4,347,915           4,399,860           4,347,915           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 11                       117                     11                       117                     

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,836)               (31,836)               - -

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31,800                31,800                31,800                31,800                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 231,163              122,492              76,397                69,345                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,886                  -                          -                          -                          

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,956,772           4,786,488           4,825,956           4,765,177           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,977                  -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,959,749           4,786,488           4,825,956           4,765,177           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,542,002           5,460,487           5,287,547           5,431,609           

 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 14 359,224        517,189        140,746        485,835        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 8 - - - 19,999         
รายไดอ่ื้น 19,775         1,736           22,377         6,523           
รวมรายได้ 378,999        518,925        163,123        512,357        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 120,705        148,020        110,430        140,609        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 143,428        146,647        4,460           110,141        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,081         39,253         32,420         37,830         
ตน้ทุนทางการเงิน 2,896           3,132           2,896           3,132           

รวมค่าใช้จ่าย 308,110        337,052        150,206        291,712        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 70,889         181,873        12,917         220,645        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,895           35,250         2,126           39,026         
กําไรสําหรับงวด 62,994         146,623        10,791         181,619        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงิน 9,959           -                   -                   -                   
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 9,959           -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,953         146,623        10,791         181,619        

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 62,879         146,623        10,791         181,619        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 115              -                   -                   -                   
กําไรสําหรับงวด 62,994         146,623        10,791         181,619        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 72,838         146,623        10,791         181,619        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
       ไม่มีอาํนาจควบคุม 115              -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,953         146,623        10,791         181,619        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 0.20             0.65             0.03             0.81             

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 15 0.20             0.65             0.03             0.81             

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 14 733,576        872,397        376,837        817,247        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 8 - - - 19,999         
รายไดอ่ื้น 32,088         5,431           36,382         14,517         
รวมรายได้ 765,664        877,828        413,219        851,763        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 221,682        258,515        235,606        253,665        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 263,018        292,872        18,006         212,246        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 75,193         63,036         63,111         61,151         
ตน้ทุนทางการเงิน 6,151           5,956           6,151           5,956           

รวมค่าใช้จ่าย 566,044        620,379        322,874        533,018        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 199,620        257,449        90,345         318,745        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,487         48,384         16,933         58,098         
กําไรสําหรับงวด 175,133        209,065        73,412         260,647        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงิน 7,886           -                   -                   -                   
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 7,886           -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 183,019        209,065        73,412         260,647        

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 175,031        209,065        73,412         260,647        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 102              -                   -                   -                   
กําไรสําหรับงวด 175,133        209,065        73,412         260,647        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 182,917        209,065        73,412         260,647        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
       ไม่มีอาํนาจควบคุม 102              -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 183,019        209,065        73,412         260,647        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 0.55             0.93             0.23             1.16             

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 15 0.55             0.93             0.23             1.16             

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวมองค์
ส่วนทุน จากการ ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลง การ อื่นของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ส่วนของ ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 225,000         47,655           - (31,836) 22,500           111,628         - - 374,947         - 374,947         
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
       เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - - (24,750)          - - (24,750)          - (24,750)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     - -                        -                     (24,750)          - - (24,750)          - (24,750)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - - - 209,065         - - 209,065         - 209,065         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - - - -                     - -                     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - - 209,065         - - 209,065         - 209,065         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 225,000         47,655           -                     (31,836)             22,500           295,943         -                      -                       559,262         -                     559,262         

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวมองค์
ส่วนทุน จากการ ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลง การ อื่นของ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ส่วนของ ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 316,000         4,347,915      117                (31,836)             31,800           122,492         - -                       4,786,488      - 4,786,488      
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เพิ่มหุน้สามญั 12, 13 1,888             51,945           (184)               - - - - -                       53,649           - 53,649           
      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 - - 78                  - - - - -                       78                  - 78                  
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - - (66,360)          - -                       (66,360)          - (66,360)          
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร
      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,888             51,945           (106)               -                        -                     (66,360)          -                      -                       (12,633)          -                     (12,633)          

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การเพิ่มขึ้นในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ
       ควบคุมจากการไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ยใหม่ - - - - - - - - - 2,875             2,875             
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - - - - - - - 2,875             2,875             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,888             51,945           (106)               -                        -                     (66,360)          -                      -                       (12,633)          2,875             (9,758)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร - - - - - 175,031         - - 175,031         102                175,133         
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - 7,886               7,886               7,886             - 7,886             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                        -                     175,031         7,886               7,886               182,917         102                183,019         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 317,888         4,399,860      11                  (31,836)             31,800           231,163         7,886               7,886               4,956,772      2,977             4,959,749      

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม 

ส่วนทุน
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 225,000              47,655                -                          22,500                26,713                321,868              
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - (24,750)               (24,750)               
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - (24,750)               (24,750)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - - 260,647              260,647              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          260,647              260,647              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 225,000              47,655                -                          22,500                262,610              557,765              

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม 

ส่วนทุน
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย
ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 316,000              4,347,915           117                     31,800                69,345                4,765,177           
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพิ่มหุน้สามญั 12 1,888                  51,945                (184) - - 53,649                
      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 - - 78                       - - 78                       
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - (66,360) (66,360)               
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,888                  51,945                (106)                    - (66,360)               (12,633)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร - - - - 73,412                73,412                
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          73,412                73,412                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 317,888              4,399,860           11                       31,800                76,397                4,825,956           

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 175,133        209,065        73,412          260,647        
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 24,487          48,384          16,933          58,098          
ตน้ทุนทางการเงิน 6,151            5,956            6,151            5,956            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,856          12,101          15,689          11,982          
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,461            742               1,235            591               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,247)           (643)              (2,455)           (643)              
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 78                 - 78                 -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 322               223               - 84                 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 158               839               (227)              839               
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1)                  (1,655)           (1)                  (1,656)           
ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 49                 1,379            49                 1,379            
เงินปันผลรับ - - - (19,999)         
ดอกเบ้ียรับ (29,418)         (282)              (28,113)         (214)              

192,029        276,109        82,751          317,064        
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 35,312          (236,507)       123,665        (334,507)       
สินคา้คงเหลือ (96,776)         65,193          (79,404)         60,406          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,024)           346               1,837            400               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11                 3,916            21                 3,943            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (87,745)         14,681          (193,547)       5,166            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,313            870               1,475            753               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 40,120          124,608        (63,202)         53,225          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (21,879)         (26,930)         (20,686)         (15,584)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 18,241          97,678          (83,888)         37,641          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
การเปล่ียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน
    ท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 15,000          (25,000)         15,000          (25,000)         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - - (123,375)       -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกลุ่มสินทรัพย์ (94,888)         - - -
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,875            - - -

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (767,405)       - (767,405)       -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,234)           (38,489)         (9,167)           (37,750)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9                   3,320            9                   3,300            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,143)           (2,263)           (1,953)           (2,193)           
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - (100,000)       -
เงินปันผลรับ - - - 19,999          
ดอกเบ้ียรับ 17,846          282               17,565          214               
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (837,940)       (62,150)         (969,326)       (41,430)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 53,649          - 53,649          -
เงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (47,145)         180,742        (47,145)         180,742        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 49,900          6,151            49,900          6,151            
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (13,106)         (11,859)         (13,106)         (11,859)         
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน
   จากสญัญาเช่าการเงิน (835)              (1,189)           (835)              (1,189)           
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (62,965)         (24,750)         (62,965)         (24,750)         
ดอกเบ้ียจ่าย (6,021)           (6,599)           (6,021)           (6,599)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (26,523)         142,496        (26,523)         142,496        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (846,222)       178,024        (1,079,737)    138,707        
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด 7,886            -                    -                    -                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (838,336)       178,024        (1,079,737)    138,707        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4,388,519     41,545          4,338,834     18,763          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3,550,183     219,569        3,259,097     157,470        

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด
   วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 7,265            38,247          7,198            37,508          

การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 1,969            242               1,969            242               
ยอดซื้อสุทธิท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายเป็นเงินสด 9,234            38,489          9,167            37,750          

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การซ้ือกลุ่มสินทรัพย ์
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
12 ทุนเรือนหุน้ 
13 สิทธิในการซ้ือหุน้ตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัแก่กรรมการ 
    ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 
14 ส่วนงานดาํเนินงาน 
15 กาํไรต่อหุน้ 
16 เงินปันผล 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
20 การจดัประเภทรายการใหม่    

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 
  
 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู่

เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
  

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.80)  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง  
 
รายละเอียดบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดเ้คยนําเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน           
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํ 
งบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้
รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้
หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกับบริการ 

โฆษณา 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  และ 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
15  เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี  
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
 กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
 
 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3   การซื้อกลุ่มสินทรัพย์ 
  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาโอนซ้ือ
เคร่ืองหมายการคา้ “อ๊อกซ่ีเคียว (Oxe’ Cure)” สูตรการผลิตสินคา้ สินคา้คงเหลือ และฐานขอ้มูลลูกคา้ในผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวจากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 94.89 ลา้นบาท 

 
ในระหวา่งงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกลุ่มสินทรัพยจ์นถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 
8 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจาํนวน 2.1 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าแต่ละประเภทท่ีสาํคญั 
มีดงัน้ี  

 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

   (พันบาท) 
เงินสด   94,888 
รวม  94,888 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มา 

    มูลค่ายุติธรรม 
   (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ   5,214 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   89,674 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  94,888 

 
กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือกลุ่ม
สินทรัพยแ์ละรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะท้อนเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัอาจ
ปรับปรุงขอ้มูลท่ีเคยไดรั้บรู้ไวใ้นการรวมธุรกิจ 

 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
  

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 สาํหรับความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการหรือบุคคล 
ประเทศที ่

จดัตั้ง / สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน   

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่ม
บริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ีรวมถึง
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่ม
บริษทั 

บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จาํกดั ไทย เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 
บริษทั นามะ นามะ กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน   

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท  (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ                        นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง ตามอตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดซ้ือ

สินคา้ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ

ของยอดขายสินคา้  
ดอกเบ้ียรับ MLR หกัร้อยละ 2  
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้ ตามอตัราท่ีตกลงกนั 
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รายการ                        นโยบายการกําหนดราคา 
ค่าส่งเสริมการขาย ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี   
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 157,024 232,870 
รายไดค่้าเช่า - - 151 22 
รายไดค่้าบริการขนส่ง - - - 2,719 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 2,343 2,893 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,025 - 
เงินปันผลรับ - - - 19,999 
     
กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 20,952 68,461 - - 
ซ้ือสินคา้ 536 3,410 536 3,410 
ค่าส่งเสริมการขาย 2,490 639 - - 
ค่าเช่า 345 369 - - 
ค่าบริการ - 33 - 33 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 180 28 180 28 
ค่ารับรอง 5 - 5 - 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,876 8,206 12,412 7,265 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280 150 205 120 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 14,156 8,356 12,617 7,385 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 317,619 424,530 
รายไดค่้าเช่า - - 232 45 
รายไดค่้าบริการขนส่ง - - - 4,851 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 4,489 5,043 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,025 - 
เงินปันผลรับ - - - 19,999 
     
กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 93,415 150,613 - - 
ซ้ือสินคา้ 1,219 6,626 1,219 6,626 
ซ้ืออุปกรณ์ - 93 - 93 
ค่าส่งเสริมการขาย 12,877 4,034 - - 
ค่าเช่า 690 638 - - 
ค่าบริการ - 114 - 114 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 218 51 218 51 
ค่ารับรอง 6 - 6 - 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,354 26,289 30,871 23,285 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 560 304 409 245 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 34,914 26,593 31,280 23,530 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   - - 261,398 261,431 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,250 50,068 - - 
รวม 18,250 50,068 261,398 261,431 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั - - 100,000 - 
รวม - - 100,000 - 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  100,000  - 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน  -  -  100,000  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   -    - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 
 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
 บริษทัยอ่ย -  -  4,366  36,158 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   2,087  4,923  48  - 
 รวม 2,087   4,923   4,414  36,158  

 
สัญญาสําคญัท่ีทํากบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
ก)     บริษทัมีสัญญาให้บริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไข

ของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทั
ย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 
 

ข) บริษทัมีสัญญาให้บริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทั
ย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 

 
ค) บริษทัมีสัญญาให้บริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้

เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี 
บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา สัญญาน้ีมีกาํหนด
ระยะเวลา 9 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 

 
ง) บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทั

ตกลงจะให้บริษทัย่อยใช้พื้นท่ีอาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานักงานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน
สัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 1 ปี โดยมี
ระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

จ) บริษทัมีสัญญาเช่ากับบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงจะให้บริษทัยอ่ยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ในสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 1 ปี โดยมี
ระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 

 
ฉ) บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 

บริษทัตกลงจะให้บริษทัยอ่ยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา สญัญาเหล่าน้ีมีอาย ุ9 เดือน โดย
มีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 170  57  89  46 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 77,235  8,830  10,865  8,690 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 3,269,798  4,376,652  3,045,163  4,327,118 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 202,980  2,980  202,980  2,980 
รวม 3,550,183  4,388,519  3,259,097  4,338,834 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.7 ต่อปี   
(2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี) 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

หมายเหตุ 
30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4 18,250  50,068  256,163  258,195 
กิจการอ่ืน  359,971  373,018  9,775  134,724 
รวม  378,221  423,086  265,938  392,919 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (542)  (220)  (9)  (9) 
สุทธิ  377,679  422,866  265,929  392,910 
         

ลูกหนีอ่ื้น         
         

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
รายไดค้า้งรับ -  -  1,528  - 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  3,707  3,236 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสุทธิ -  -  5,235  3,236 
        

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,635  4,449  3,437  3,027 
รายไดค้า้งรับ 10,347  813  10,347  813 
ลูกหน้ีอ่ืน 11,975  1,048  5,596  946 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืนสุทธิ 29,957  6,310  19,380  4,786 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ  29,957  6,310  24,615  8,022 
        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 407,636  429,176  290,544  400,932 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  189  223  -  84 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  322  223  -  84 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 13,274  50,068  65,868  78,907 
เกินกาํหนดชาํระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,976  -  144,444  179,262 
3 - 6 เดือน -  -  45,851  26 

รวม 18,250  50,068  256,163  258,195 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสุทธิ 18,250  50,068  256,163  258,195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 270,366  271,204  -  112,045 
เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 61,355  71,748  5,752  22,670 
3 - 6 เดือน 22,136  28,561  2,397  - 
6 - 12 เดือน 4,163  1,353  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 1,951  152  1,626  9 

รวม 359,971  373,018  9,775  134,724 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (542)  (220)  (9)  (9) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืนสุทธิ 359,429  372,798  9,766  134,715 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 377,679  422,866  265,929  392,910 

 
7 สินค้าคงเหลือ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 30 มิถุนายน

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 159,257  89,808  115,877  68,927 
สินคา้ระหวา่งผลิต 10,271  9,193  10,271  9,193 
วตัถุดิบ 65,575  60,366  65,575  60,366 
บรรจุภณัฑ ์ 155,273  133,116  155,065  132,995 
วสัดุส้ินเปลือง 4,930  4,987  4,930  4,987 
รวม 395,306  297,470  351,718  276,468 
หัก ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,794)  (5,790)  (1,052)  (5,433) 
สุทธิ 393,512  291,680  350,666  271,035 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2561 2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  77,655 52,655 
เพ่ิมข้ึน  123,375 - 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน  201,030 52,655 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   77,655 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2561 2560 
  (พันบาท) 
บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั  47,500 - 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั  75,000 - 
บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั  875 - 
รวม  123,375 - 

 

 การซ้ือเงินลงทุน 
  

(1)  บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน
เงิน 50 ลา้นบาท และเรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุน
บริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 95 เป็นจาํนวนเงิน 47.50 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

 

(2)  บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั) เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวเรียกชาํระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในอตัราร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท คิด
เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท  

 

(3)  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน  
5 ลา้นบาท และเรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุน
บริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 เป็นจาํนวนเงิน 0.88 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงันี้ 
 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่ 
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  

เงินปันผลรับสาํหรับ 
งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ          
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเครื่องสาํอางและผลิตภณัฑ ์

อาหารเสริม 
ไทย 100 100 5,000 5,000 52,655 52,655 - 19,999 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ให้การบริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 
ดา้นการเงิน และสนบัสนุนวิสาหกิจ 

 ไทย 100 100 100,000 25,000 100,000 25,000 - - 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั จาํหน่ายเครื่องสาํอางและผลิตภณัฑ ์   
อาหารเสริม 

ไทย 95 - 50,000 - 47,500 - - - 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํหน่ายเครื่องสาํอาง ไทย 70 - 1,250 - 875 - - - 
รวม       201,030 77,655 - 19,999 

           



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงถือหุ้นโดย บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี สดัส่วน 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

   (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     
Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 - 
Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จาํหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึง  

นาํเขา้และส่งออก 
สิงคโปร์ 100 - 

 
9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560                
มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน - - - - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5,506 - 10,212 (1,379) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10,120 (67) 11,892 (21) 
ยานพาหนะ - - 6,700 - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,922 (10,283) 15,619 (7,820) 
รวม 17,548 (10,350) 44,423 (9,220) 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน - - - - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5,506 - 10,212 (1,379) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10,053 (67) 11,153 - 
ยานพาหนะ - - 6,700 - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,922 (10,283) 15,619 (7,820) 
รวม 17,481 (10,350) 43,684 (9,199) 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8.96 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 10.73 ล้านบาท) 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จาํนวน 52.55 ล้านบาท             

(31 ธันวาคม 2560: 52.92 ล้านบาท) ไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และ
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุขอ้ 10) 

 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - มีหลกัประกนั 220,000  120,000  220,000  120,000 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท  

      - มีหลกัประกนั 
 

- 
 

147,145 
  

- 
  

147,145 
รวม 220,000  267,145  220,000  267,145 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29,438  18,775  29,438  18,775 
รวม 29,438  18,775  29,438  18,775 
        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง        
   กาํหนดถึงชาํระภายในหน่ึงปี 1,435  1,449  1,435  1,449 
รวม 1,435  1,449  1,435  1,449 
        
รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 250,873  287,369  250,873  287,369 
        
ส่วนท่ีไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- มีหลกัประกนั 
 

75,550 
 

49,419 
  

75,550 
  

49,419 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,506  3,206  2,506  3,206 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน 78,056  52,625  78,056  52,625 
        
รวมท้ังส้ิน 328,929  339,994  328,929  339,994 

  
  



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้และท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 9) 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  68,194 122,923 68,194 122,923 
เพ่ิมข้ึน  49,900 6,151 49,900 6,151 
ลดลง  (13,106) (11,859) (13,106) (11,859) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน   104,988  117,215 104,988  117,215 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    68,194   68,194 

 
ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท (ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน 0.1 ลา้นบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-2 ต่อปี ในปีท่ี 1 - 2 และอตัราร้อยละ MLR-1.75 ต่อ
ปี ในปีท่ี 3 เป็นตน้ไป และมีกาํหนดชาํระคืนทุก ๆ เดือนเป็นระยะเวลา 72 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
เงินกูร้ะยะยาวน้ีคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 9) 
 
ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น 
การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
 

 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อัตราดอกเบีย้ 
 
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ) 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3.00  3.00 3.00 3.00 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท  -  2.91 - 2.91 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  MLR-1.75, 

MLR-2  
MLR-1.75, 

MLR-2 
MLR-1.75 

MLR-2 
MLR-1.75, 

MLR-2 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  4.80 - 6.96  4.80 - 6.96 4.80 - 6.96 4.80 - 6.96 
 

วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 620 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2560: 262.85 ล้านบาท) 
 

11 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 มิถุนายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
   (พันบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4  -  123  -  35,304 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน   107,640  113,614  58,288  102,488 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4  2,087  4,800  4,414  854 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน   113,509  190,743  47,358  163,261 
รวม   223,236  309,280  110,060  301,907 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุ้น 
 มูลค่าหุ้น  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ต่อหุ้น  2561  2560 
 (บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
   (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 100  - - 2,250 225,000 
- หุน้สามญั 1  318,000 318,000 - - 
ณ วนัท่ี 22 มีนาคม       
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั       
 จากหุน้ละ 100 บาท เป็น 1 บาท 1  - - 222,750 - 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียน 1  - - 78,000 78,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน       
- หุ้นสามญั 1  318,000 318,000 303,000 303,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามญั 1    318,000 318,000 

       
หุ้นท่ีออกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 100  - - 2,250 225,000 
- หุน้สามญั 1  316,000 316,000 - - 
ณ วนัท่ี 22 มีนาคม       
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั       
 จากหุน้ละ 100 บาท เป็น 1 บาท 1  - - 222,750 - 
ณ วนัท่ี 2 เมษายน 
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิซ้ือหุน้ 

 
1 

  
1,888 

 
1,888 

 
- 

 
- 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน       
-  หุ้นสามญั 1  317,888 317,888 225,000 225,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามญั 1    316,000 316,000 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การใ ช้สิทธิในการซ้ือหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใ ห้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใช้
สิทธิ ESOP จาํนวน 1,887,700 หุน้ (เทียบเท่า 1,887,700 บาท) และไดรั้บเงินจาํนวน 53.6 ลา้นบาท 

 
รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 
 (พันสิทธิ) 
สิทธิในการซ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,000 
หัก ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (1,888) 
สิทธิในการซื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2561 112 

 
13 สิทธิในการซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ   

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุ้นตาม
โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 2,000,000 สิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือหลกัทรัพย:์  หุน้สามญัของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน)  

ประเภท:  หุน้สามญัเพ่ิมทุน  

ชนิด: หุน้สามญั ชนิดระบุผูถื้อ 

วิธีการเสนอขาย: บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษทั
(“การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน”) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ
พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อายขุองโครงการ:  1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย:  2,000,000 หุน้  

ราคาเสนอขายต่อหุน้:  ราคายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการกาํหนดรายช่ือพนกังานผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน (หุน้ละ 28.42 บาท) 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ระยะเวลาการเสนอขาย:  บริษัทจะทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนภายใน  1 ปีนับจากวนัท่ี  ท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยบริษทัจะเสนอขาย
หุ้นสามญัดงักล่าวภายหลงัจากหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแลว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และจะดาํเนินการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.0975 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองการ
กาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-scholes Model 

 
 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายจากโครงการดงักล่าวจาํนวน 0.08 ลา้น

บาท และแสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์าํนวน 0.01 ลา้นบาท และแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเก่ียวกบัโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 จาํนวน    จาํนวน   

 สิทธิซ้ือหุน้  มูลค่ายติุธรรม  สิทธิซ้ือหุน้  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันหน่วย / พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,000 117 - - 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์     

   ท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด - 78 - - 
สิทธิซ้ือหุน้ท่ีใชสิ้ทธิ (1,888) (184) - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 112 11 - - 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

 ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง ดงันั้นจึงพิจารณา
วา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากขายในประเทศ 258,532  315,825 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 100,692  201,364 
รวมรายได้จากการขาย 359,224  517,189 
    
กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัการตดักาํไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 73,785  185,005 
    

ตน้ทุนทางการเงิน (2,896)  (3,132) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,895)  (35,250) 
กําไรสําหรับงวด 62,994  146,623 

 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากขายในประเทศ 557,613  578,141 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 175,963  294,256 
รวมรายได้จากการขาย 733,576  872,397 
    
กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัการตดักาํไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 205,771  263,405 
 
 
 

   



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน (6,151)  (5,956) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (24,487)  (48,384) 
กําไรสําหรับงวด 175,133  209,065 

 
15 กําไรต่อหุ้น 
  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดใน
แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท 62,879 146,623  10,791  181,619 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ในระหว่างงวด 
   ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 317,846 225,000  317,846  225,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.20 0.65 0.03  0.81 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท 175,031 209,065  73,412  260,647 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ในระหว่างงวด 
   ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 316,928 225,000  316,928  225,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.55 0.93 0.23  1.16 

 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 62,879 146,623  10,791  181,619 

กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ปรับลด) 62,879 146,623  10,791  181,619 

       
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 317,846 225,000  317,846  225,000 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 70 -  70  - 
จาํนวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉล่ีย 
   ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 317,916 225,000  317,916  225,000 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.20 0.65  0.03  0.81 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 175,031 209,065  73,412  260,647 

กําไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ปรับลด) 175,031 209,065  73,412  260,647 

 
 
       



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 316,928 225,000  316,928  225,000 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 78 -  78  - 
จาํนวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉล่ีย 
   ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 317,006 225,000  317,006  225,000 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.55 0.93  0.23  1.16 

 
16 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 66.36 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 11 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 24.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 
 

17 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทาง
การเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 
จาํนวนเงนิข้ันต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม
2560 

 30 มิถุนายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

  (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  9,300 12,162  3,657 6,941 
ภายหลงัหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  2,821 3,494  871  427 
รวม  12,121 15,656  4,528  7,368 

 
 การคํา้ประกนั 
 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจาํนวน 0.27 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2560: 0.27 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

 
19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561 Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ไดรั้บใบหุ้น และมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั Do Day Dream KCA Philippines Corporation ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ ภายหลงัจากท่ี Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่
บริษทั Do Day Dream KCA Philippines Corporation โดยมีสดัส่วนการลงทุนบริษทัยอ่ยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 
51 เป็นจาํนวนเงิน 33.66 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ (หรือเทียบเท่า 21.17 ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอ
งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 การจดัประเภทรายการมี
ดงัน้ี  

 

 2560 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (299,196)  (10,084)  (309,280)  (297,633)  (4,274)  (301,907) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,586)  10,084  (502)  (5,443)  4,274  (1,169) 
   -      -   

            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        
      วันท่ี 30 มิถุนายน            
รายไดจ้ากการบริการ (28) 28 - (5,640) 5,640 - 
รายไดอ่ื้น (1,708) (28) (1,736) (883) (5,640) (6,523) 
  -   -  
       

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            
      วันท่ี 30 มิถุนายน            
รายไดจ้ากการบริการ (33)  33  -  (9,928)  9,928  - 
รายไดอ่ื้น (5,398)  (33)  (5,431)  (4,589)  (9,928)  (14,517) 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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