
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

สินคา้คงเหลือมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สินคา้คงเหลือส่วน

ใหญ่คือบรรจุภัณฑ์และสินค้าสําเร็จรูปประเภท

ผลิตภณัฑค์วามงามซ่ึงมีอายจุาํกดั นอกจากนั้นสินคา้

คงเหลือของกลุ่มบริษัทยงัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

แข่งขนัสูงและมีสินคา้ทดแทนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั

เป็นจาํนวนมากในตลาด ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีความ

เส่ียงท่ีสินค้าอาจจะเส่ือมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย 

และมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลืออาจสูงกว่า

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว

เป็นเร่ืองสาํคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหารและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการ

บริหารจัดการสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท วิธีการ

พิจารณาประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้า

คงเหลือและพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม

บริษทั 

• เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับของสินคา้คงเหลือรวมถึง

สภาพของสินคา้คงเหลือ 

• สุ่มทดสอบตวัอย่างมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บกบัเอกสารการ

ขายภายหลงัวนัส้ินปีหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย

กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ 

• สุ่มทดสอบการคาํนวณอายขุองรายงานสินคา้คงเหลือกบั

เอกสารท่ีเก่ียวข้องว่าสินค้าคงเหลือถูกจัดประเภทไว้

ในช่วงอายุท่ีเหมาะสมหรือไม่และทดสอบการคาํนวณ

ประมาณการสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพตามนโยบายบญัชี

บริษทั 
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การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ (ต่อ) 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับปีกบัประมาณการท่ี

กําหนดจากผลการดําเนินงานในอดีต และแผนการ

ดาํเนินงานในอนาคต เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ

การประมาณการของบริษัทเก่ียวกับมูลค่าของสินค้า

คงเหลือ และ 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 
การซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก), 3 (ฌ), 4 และ 12 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโล

จี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาโอน

ซ้ือเคร่ืองหมายการค้า อ๊อกซ่ีเคียว “(Oxe’ Cure)” 

สูตรการผลิตสินคา้ สินค้าคงเหลือ และฐานขอ้มูล

ลูกค้าในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากบริษทัในประเทศ

แห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 94.89 ลา้นบาท ทั้งน้ี

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือแลว้เสร็จและไดมี้

การจา้งผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้รับมา 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบเน่ืองจากการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจ

เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน การระบุและวดัมูลค่าของมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลย

พินิจอยา่งมีนยัสาํคญั  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหารและอ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจเพ่ือทํา

ความเข้าใจถึงลักษณะและวตัถุประสงค์ในการเข้าทํา

รายการซ้ือดงักล่าว  

• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

• พิจารณาขอ้สมมติหลกัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีได้มาโดยอา้งอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

และขอ้มูลภายใน รวมทั้งใชผู้เ้ช่ียวชาญของเคพีเอ็มจีใน

การประเมินวิธีการวดัมูลค่าและค่าตวัแปรทางการเงินท่ี

ใชใ้นการกาํหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

• ทดสอบการคาํนวณ และ 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการวดัมูลค่าค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ), (ณ), (ด), 16 และ 21 ของงบการเงินรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

รายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 96 ของ

รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและเน่ืองจากกลุ่มบริษทั

เข้าทําสัญญาและข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้าท่ีมี

ขอ้ตกลงในการใหส่้วนลดและค่าส่งเสริมการขายท่ี

หลากหลาย รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษเพ่ือกระตุน้

ยอดขายในบางช่วงเวลา ทาํให้รายการขาย ส่วนลด

และค่าส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการ

รับรู้และการแสดงรายการท่ีต่างกนั ขา้พเจา้จึงเห็นว่า

เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหารและทาํความเขา้ใจนโยบายการรับรู้

รายไดแ้ละการแสดงรายการส่วนลด และค่าส่งเสริมการ

ขายของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินการออกแบบและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

รับรู้รายได ้

• สุ่มทดสอบรายการขายกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้

รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี 

• สุ่มทดสอบการคาํนวณรายการการใหส่้วนลด ค่าส่งเสริม

การขาย การตั้งค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย กบัเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี 

• สุ่มทดสอบการตั้งค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่ายกบัเอกสาร

การจ่ายเงิน ใบลดหน้ีและเอกสารภายหลงัวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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เร่ืองอ่ืนๆ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 

 

  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
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ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,774,482,026     4,388,519,461     1,484,274,111     4,338,834,068     

เงินลงทุนชวัคราว 7 2,399,564,269     - 2,399,564,269     -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5, 8 265,889,558        429,176,054        209,572,444        400,931,922        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย 5 -                          - 100,000,000        -

สินคา้คงเหลือ 9 391,583,315        291,680,362        359,180,129        271,035,316        

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 5,103,996            13,159,966          2,704,780            11,620,332          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,836,623,164     5,122,535,843     4,555,295,733     5,022,421,638     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 -                          - 201,029,510        77,654,885          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 274,221,221        278,562,462        273,248,147        277,707,952        

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 4, 12 108,828,528        16,499,032          16,598,160          16,424,902          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

    ในการเบิกใช้ 13 20,273,000          35,273,000          20,273,000          35,273,000          

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 6,533,947            7,342,583            2,182,610            1,880,805            

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 1,723,364            274,239               26,130                 246,201               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 411,580,060        337,951,316        513,357,557        409,187,745        

รวมสินทรัพย์ 5,248,203,224     5,460,487,159     5,068,653,290     5,431,609,383     

 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 -                          267,144,776        -                          267,144,776        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16 156,899,580        309,280,373        52,880,088          301,906,968        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 29,492,352          18,774,741          29,492,352          18,774,741          

หนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่า

   ทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 993,117               1,448,784            993,117               1,448,784            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,229,115            20,050,404          1,663,375            19,848,434          

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,854,193            501,949               1,080,818            1,169,336            

รวมหนีสินหมุนเวียน 194,468,357        617,201,027        86,109,750          610,293,039        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 61,704,732          49,418,759          61,704,732          49,418,759          

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ

   และสญัญาเช่าทางการเงิน 15 2,214,017            3,206,358            2,214,017            3,206,358            

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 7,096,130            4,172,466            5,984,612            3,513,789            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 71,014,879          56,797,583          69,903,361          56,138,906          

รวมหนีสิน 265,483,236        673,998,610        156,013,111        666,431,945        

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 18 318,000,000        318,000,000        318,000,000        318,000,000        

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 317,887,700        316,000,000        317,887,700        316,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 4,399,859,862     4,347,915,078     4,399,859,862     4,347,915,078     

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                          117,000               -                          117,000               

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลง

  สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย (31,835,833)         (31,835,833)         -                          -

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 31,800,000          31,800,000          31,800,000          31,800,000          

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 237,540,942        122,492,304        163,092,617        69,345,360          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,996,789            - -                          -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,957,249,460     4,786,488,549     4,912,640,179     4,765,177,438     

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 25,470,528          -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,982,719,988     4,786,488,549     4,912,640,179     4,765,177,438     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,248,203,224     5,460,487,159     5,068,653,290     5,431,609,383     

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 21 1,249,634,784       1,674,439,049       594,966,121          1,498,777,267       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5, 10 -                            -                            79,996,800            39,998,400            

รายไดอื้น 54,349,146            9,938,140              65,946,506            29,190,475            

รวมรายได้ 1,303,983,930       1,684,377,189       740,909,427          1,567,966,142       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5, 9 412,354,849          543,317,855          402,054,044          545,565,713          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 510,495,738          580,906,409          16,576,581            434,904,118          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 158,727,003          135,000,165          134,921,404          131,716,113          

ตน้ทุนทางการเงิน 9,496,811              11,971,453            9,496,811              11,971,300            

รวมค่าใช้จ่าย 1,091,074,401       1,271,195,882       563,048,840          1,124,157,244       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 212,909,529          413,181,307          177,860,587          443,808,898          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 28,417,975            62,117,900            17,753,330            60,903,786            

กําไรสําหรับปี 21 184,491,554          351,063,407          160,107,257          382,905,112          

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ 1,668,811              -                            -                            -                            

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,668,811              -                            -                            -                            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 17, 24 -                            (186,977)               -                            (278,889)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 14, 24 -                            37,395                   -                            55,778                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,668,811              (149,582)               -                            (223,111)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,668,811              (149,582)               -                            (223,111)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 186,160,365          350,913,825          160,107,257          382,682,001          

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 181,408,638          351,063,407          160,107,257          382,905,112          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,082,916              -                            -                            -                            

กําไรสําหรับปี 184,491,554          351,063,407          160,107,257          382,905,112          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 183,405,427          350,913,825          160,107,257          382,682,001          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,754,938              -                            -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 186,160,365          350,913,825          160,107,257          382,682,001          

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 25 0.57                       1.50                       0.50                       1.63                       

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 25 0.57                       1.49                       0.50                       1.63                       

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลียนแปลง การแปลงค่า ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 18 91,000,000    4,300,259,918    -                    -                        -                    -                       -                              4,391,259,918  -                    4,391,259,918    

      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                    -                          117,000         -                        -                    -                       -                              117,000            -                    117,000              

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                          -                    -                        -                    (330,750,000) -                              (330,750,000) -                    (330,750,000)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 91,000,000    4,300,259,918    117,000         -                        -                    (330,750,000)   -                              4,060,626,918  -                    4,060,626,918    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                    -                          -                    -                        -                    351,063,407    -                              351,063,407     -                    351,063,407       

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                          -                    -                        -                    (149,582) -                              (149,582)           -                    (149,582)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - - 350,913,825    - 350,913,825     - 350,913,825       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 20 -                    -                          -                    -                        9,300,000      (9,300,000)       -                              -                        -                    -                         

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

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลียนแปลง การแปลงค่า ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 316,000,000  4,347,915,078    117,000         (31,835,833)      31,800,000    122,492,304    -                          4,786,488,549  -                4,786,488,549    

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 18, 19 1,887,700      51,944,784         (184,050)       -                        -                    -                       -                              53,648,434       -                    53,648,434         

      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                    -                          67,050           -                        -                    -                       -                              67,050              -                    67,050                

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                          -                    -                        -                    (66,360,000)     -                              (66,360,000)      -                    (66,360,000)

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,887,700      51,944,784         (117,000)       -                        -                    (66,360,000)     -                              (12,644,516)      -                    (12,644,516)       

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การเพมิขึนในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

      ควบคุมจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ยใหม่ -                    -                          -                    -                        -                    -                       -                              -                        22,715,590    22,715,590         

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - - - - - - 22,715,590    22,715,590         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,887,700      51,944,784         (117,000)       -                        -                    (66,360,000)     -                              (12,644,516)      22,715,590    10,071,074         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - - - 181,408,638    - 181,408,638     3,082,916      184,491,554       

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - - - - 1,996,789               1,996,789         (327,978)       1,668,811           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                          -                    -                        -                    181,408,638    1,996,789               183,405,427     2,754,938      186,160,365       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 317,887,700  4,399,859,862    -                    (31,835,833)      31,800,000    237,540,942    1,996,789               4,957,249,460  25,470,528    4,982,719,988    

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 18 91,000,000         4,300,259,918      -                         -                         -                         4,391,259,918        

      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                         -                            117,000              -                         -                         117,000                  

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                         -                            -                         -                         (330,750,000) (330,750,000)

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 91,000,000         4,300,259,918      117,000              -                         (330,750,000)     4,060,626,918        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                         -                            -                         -                         382,905,112       382,905,112           

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                         -                            -                         -                         (223,111) (223,111)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                            -                         -                         382,682,001       382,682,001           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 20 -                         -                            -                         9,300,000 (9,300,000) -                              

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

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 316,000,000       4,347,915,078      117,000              31,800,000         69,345,360         4,765,177,438        

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 18 1,887,700           51,944,784           (184,050)            -                         -                         53,648,434             

      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                         -                            67,050                -                         -                         67,050                    

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                         -                            -                         -                         (66,360,000) (66,360,000)

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 1,887,700           51,944,784           (117,000)            - (66,360,000)       (12,644,516)            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                         - - - 160,107,257       160,107,257           

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                         -                            -                         -                         -                         -                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                            -                         -                         160,107,257       160,107,257           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 317,887,700       4,399,859,862      -                         31,800,000         163,092,617       4,912,640,179        

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 184,491,554            351,063,407            160,107,257            382,905,112            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 24 28,417,975              62,117,900              17,753,330              60,903,786              

ตน้ทุนทางการเงิน 9,496,811                11,971,453              9,496,811                11,971,300              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23 32,124,285              26,330,648              31,766,527              26,052,320              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 2,923,664                2,339,246                2,470,823                1,876,188                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (1,439,540)               (920,485)                  (237,586)                  (920,485)                  

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 67,050                     117,000                   67,050                     117,000                   

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม 7 (1,760,342)               -                               (1,760,342)               -                               

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (4,665,862)               -                               (4,665,862)               -                               

กาํไรจากการตอ่รองราคาซือ 4 (2,165,690)               -                               -                               -                               

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 8 952,935                   212,942                   354,938                   1,440                       

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 4,663,375                5,693,176                4,298,501                5,335,296                

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (907)                         (1,655,138)               (907)                         (1,656,482)               

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,678                     1,916,134                48,678                     1,916,134                

เงินปันผลรับ 10 -                               -                               (79,996,800)             (39,998,400)             

ดอกเบียรับ (48,136,402)             (1,307,499)               (50,631,952)             (1,111,642)               

205,017,584            457,878,784            89,070,466              447,391,567            

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 167,886,164            (232,471,235)           197,899,232            (297,147,149)           

สินคา้คงเหลือ (99,352,787)             (33,725,216)             (92,443,315)             (27,014,783)             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 8,055,970                (2,410,769)               8,915,552                (2,165,920)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (1,449,125)               3,933,307                220,071                   3,961,345                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (148,869,656)           129,454,949            (245,997,872)           141,758,674            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,352,243                8,610,806                (88,518)                    4,175,852                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 133,640,393            331,270,626            (42,424,384)             270,959,586            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (45,088,566)             (74,352,263)             (36,240,195)             (56,571,850)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 88,551,827              256,918,363            (78,664,579)             214,387,736            

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

   ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 15,000,000              (32,022,292)             15,000,000              (32,022,292)             

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ย 10 -                               -                               (123,374,625)           (24,999,925)             

เงินสดจ่ายเพอืซือกลุ่มสินทรัพย์ 4 (94,887,850)             -                               -                               -                               

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 22,715,590              -                               -                               -                               

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (5,057,803,927)        -                               (5,057,803,927)        -                               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 2,664,665,862          -                               2,664,665,862          -                               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,799,909)             (58,822,386)             (28,352,108)             (58,048,128)             

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,869                     3,319,924                18,869                     3,300,000                

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,876,109)               (10,093,153)             (2,531,350)               (10,022,553)             

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 -                               -                               (100,000,000)           -                               

เงินปันผลรับ -                               -                               79,996,800              39,998,400              

ดอกเบียรับ 44,547,700              1,307,499                43,876,127              1,111,641                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,437,419,774)        (96,310,408)             (2,508,504,352)        (80,682,857)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                               4,391,259,918          -                               4,391,259,918          

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 53,648,434              -                               53,648,434              -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน -                               194,891,239            -                               194,891,239            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสัน (267,144,775)           -                               (267,144,775)           -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 49,900,000              76,150,922              49,900,000              76,150,922              

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (26,896,416)             (130,880,298)           (26,896,416)             (130,880,298)           

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสัญญาเช่าการเงิน (1,669,082)               (2,054,458)               (1,669,082)               (2,054,458)               

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (65,933,066)             (330,750,000)           (65,933,066)             (330,750,000)           

ดอกเบียจ่าย (9,296,121)               (12,251,473)             (9,296,121)               (12,251,321)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (267,391,026)           4,186,365,850          (267,391,026)           4,186,366,002          

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (2,616,258,973)        4,346,973,805          (2,854,559,957)        4,320,070,881          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 2,221,538                -                               -                               -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (2,614,037,435)        4,346,973,805          (2,854,559,957)        4,320,070,881          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 4,388,519,461          41,545,656              4,338,834,068          18,763,187              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 ธันวาคม 1,774,482,026          4,388,519,461          1,484,274,111          4,338,834,068          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งปีสินสุด

   วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ทีเพิมขึนในระหวา่งปี 11 25,465,160              62,033,542              25,017,311              61,259,284              

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ 3,334,749                (3,211,156)               3,334,797                (3,211,156)               

ยอดซือสุทธิทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงนิสด 28,799,909              58,822,386              28,352,108              58,048,128              

.

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 การซ้ือธุรกิจ 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 เงินลงทุนชัว่คราว 

8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

9 สินคา้คงเหลือ 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

13 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

18 ทุนเรือนหุน้ 

19 สิทธิในการซ้ือหุน้ตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัแก่กรรมการ 

    ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังานของบริษทั/หรือบริษทัย่อย (ESOP) 

20 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 

21 ส่วนงานดาํเนินงาน 

22 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

23 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

24 ภาษีเงินได ้

25 กาํไรต่อหุน้ 

26 เงินปันผล 

27 เคร่ืองมือทางการเงิน 

28 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

31 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่

เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

  

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง  

 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง   

 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561  การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทับางเร่ือง การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

  

รายการ  เกณฑ์การวัดมลูค่า 

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ มูลค่ายติุธรรม 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรวมธุรกิจ  มูลค่ายติุธรรม 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีเป็น

เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้  4 การรวมธุรกิจโดยการซ้ือกลุ่มสินทรัพย ์ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบ

แทนท่ีโอนให ้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

หมายเหตุขอ้  12 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้  3 (ท) และ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา

ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุขอ้  17  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้  19  การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้

ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้

ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ

ไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

ดงัน้ี 

  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

• หมายเหตุขอ้  4 การซ้ือธุรกิจ 

• หมายเหตุขอ้ 19 สิทธิในการซ้ือหุน้ตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและ/หรือ พนกังานของบริษทั/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

• หมายเหตุขอ้ 27 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั     

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
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การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก

โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ

เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ

ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก

ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 

ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไป

หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                

การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า

ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั

มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561  

 

28 

บริษัทย่อย    

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่

วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอีาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถู้กซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง

ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ  

 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่   

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ

ปัจจุบนั  หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง 

ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

  

 ตน้ทุนคาํนวณโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 

สินคา้สาํเร็จรูปท่ีจา้งผลิต -   ราคาทุนวิธีเขา้ก่อนออกก่อนและราคาทุนวิธีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกั 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต -   ราคาตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามวิธี 

เขา้ก่อนออกก่อน  

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน -   ราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

  

 บริษทัไดท้าํการตั้งค่าการประมาณการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
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(ฉ) เงินลงทุน  

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงิน

ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี

ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี

รายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์  

 

 การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั ไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก

ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ

ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ  5  ปี 

  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน  

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เคร่ืองหมาย

การคา้ เป็นตน้ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และไม่ไดค้าํนวณค่าตดัจาํหน่าย แต่

จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือบ่อยข้ึนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า การประเมินการจดัประเภทของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนเป็นประเภทท่ีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนไดมี้การทบทวนทุกปี  

  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  

 

ค่าตัดจาํหน่าย   

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 - 10   ปี 

เคร่ืองหมายการคา้ 3 -  7   ปี และอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา

เดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี

ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่

เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฏ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ   

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ    

ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 

ผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการ

จ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแส

เงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    

 

โครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงานของกลุ่มบริษทัอนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทั

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิสุทธิจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ จะถูกรับรู้ในทุน

เรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 
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มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั

การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง

และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้

เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  

สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ

จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน

จริง  

 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

  

(ด) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป

ให้กับผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี     

ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดั

มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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รายได้ค่าเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา   

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน

กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   

 

(ถ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

 รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า 

เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสญัญาเช่า และส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน

ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ท) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้    

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่ม

บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้ งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บน

พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูล

ใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การ

เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ธ) กาํไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณ

โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออก 

จาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน

ของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน  
 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561  

 

42 

(น) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดแ้ละ

สินทรัพยอ่ื์น 

 

4 การซ้ือธุรกจิ     

  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษัท ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ําสัญญาโอนซ้ือ

เคร่ืองหมายการคา้ “ออ๊กซ่ีเคียว (Oxe’ Cure)” สูตรการผลิตสินคา้ สินคา้คงเหลือ และฐานขอ้มูลลูกคา้ในผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวจากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 94.89 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกลุ่มสินทรัพยจ์นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 

30.70 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจาํนวน 1.71 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่าย

บริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 9.78  ลา้น

บาท และกาํไรรวมสําหรับงวดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.19 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติ

ในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้ งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าแต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี  

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

    (พันบาท) 

เงินสด     94,888 

รวม    94,888 
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สินทรัพย์ท่ีระบท่ีุได้มา 

    มูลค่ายุตธิรรม 

    (พันบาท) 

สินคา้คงเหลือ    5,214 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    91,840 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    97,054 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ    (2,166) 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    94,888 

 

มูลค่ายติุธรรมต่อไปน้ีไดพิ้จารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการ 

 

•   มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เคร่ืองหมายการคา้) ไดรั้บการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระรายหน่ึงเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ี

ระบุไดข้องรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระ

ดงักล่าวแลว้ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณารายการมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมาท่ีระบุไดจ้ากการซ้ือธุรกิจ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ” เป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาท  

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ

เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี

ซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี

อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ

เป็นกิจการ 

 

 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

  

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที ่

จดัตั้ง / สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

บริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 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 ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ

ของกลุ่มบริษัท  (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับ

บริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ                        นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด ราคาตลาดหกัส่วนลด 

รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดค่้าบริการขนส่ง ตามอตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดซ้ือ

สินคา้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ

ของยอดขายสินคา้  

ดอกเบ้ียรับ MLR หกัร้อยละ 2  

เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดหกัส่วนลด 

ค่าส่งเสริมการขาย ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

5.1 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  533,872  795,033 

รายไดค่้าเช่า -  -  484  90 

รายไดค่้าบริการขนส่ง -  -  -  10,138 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  8,593  10,004 

ดอกเบ้ียรับ -  -  3,167  - 

เงินปันผลรับ -  -  79,997  39,998 

ค่าส่งเสริมการขาย -  -  -  33,848 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 138,184  317,752  -  - 

ซ้ือสินคา้ 1,219  15,784  1,219  15,784 

ซ้ืออุปกรณ์ -  155  -  155 

ค่าส่งเสริมการขาย 23,886  21,918  -  - 

ค่าเช่า 1,353  1,272  180  - 

ค่าบริการ -  145  -  145 

ค่าเบ้ียประกนัภยั 536  93  536  93 

ค่ารับรอง 6  -  6  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 54,936  33,199  50,108  29,735 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,121  602  817  484 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 56,057  33,801  50,925  30,219 

 

5.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   -  -  185,971  258,195 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,310  50,068  -  3,236 

รวม 5,310  50,068  185,971  261,431 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั -  -  100,000  - 

รวม -  -  100,000  - 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  100,000  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  100,000  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

 บริษทัยอ่ย -  -  -  36,158 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,167  4,923  64  - 

 รวม 1,167   4,923   64  36,158  
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5.3 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

ก)     บริษทัมีสัญญาใหบ้ริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไข

ของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทั

ยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา  

 

ข) บริษทัมีสัญญาใหบ้ริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไข

ของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทั

ยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา  

 

ค) บริษทัมีสัญญาให้บริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้

เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี 

บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา  

 

ง) บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั

ตกลงจะให้บริษทัย่อยใช้พ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานักงานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน

สญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา  

 

จ) บริษทัมีสัญญาเช่ากับบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา 

บริษทัตกลงจะใหบ้ริษทัย่อยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา  

 

ฉ) บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 

บริษทัตกลงจะใหบ้ริษทัย่อยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา  
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ช) บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา 

บริษทัตกลงจะใหบ้ริษทัย่อยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพ่ือใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามท่ีระบุในสญัญา  

 

ซ) บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหน่ึงกับ  Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการดา้นการบริหารลูกหน้ีและการจดัการ

เงินทุน ในการน้ี บริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัในอตัราร้อยละ 

0.1 ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญาน้ีส้ินสุดเม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเม่ือฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 87  57  26  46 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 115,250  8,830  11,526  8,690 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 856,162  4,376,652  669,739  4,327,118 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 802,983  2,980  802,983  2,980 

รวม 1,774,482  4,388,519  1,484,274  4,338,834 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.9 ต่อปี   

(2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี) 
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7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 900,001  -  900,001  - 

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 1,101,760  -  1,101,760  - 

ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 397,803  -  397,803  - 

รวม 2,399,564  -  2,399,564  - 

 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบันการเงินมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน  900 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีอตัรา

ดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ 1.45 ถึง ร้อยละ 1.90 และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดมี

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.82 ถึง ร้อยละ 1.83 และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความตอ้งการของ

ตลาดมีดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลกัทรัพย์เพ่ือค้า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

ซ้ือระหวา่งปี 3,760,000  -  3,760,000  - 

ขายระหวา่งปี (2,660,000)  -  (2,660,000)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 1,760  -  1,760  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,101,760  -  1,101,760  - 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 5,310  50,068  179,112  258,195 

กิจการอ่ืน  219,817  373,018  10,332  134,724 

รวม  225,127  423,086  189,444  392,919 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,173)  (220)  (364)  (9) 

สุทธิ  223,954  422,866  189,080  392,910 

         

ลูกหนีอ่ื้น         

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

รายไดค้า้งรับ  -  -  3,582  3,236 

ลูกหน้ีอ่ืน  -  -  3,277  - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 5 -  -  6,859  3,236 

         

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการอ่ืน         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  23,977  4,449  3,078  3,027 

รายไดค้า้งรับ  4,402  813  4,402  813 

ลูกหน้ีอ่ืน  13,557  1,048  6,153  946 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการอ่ืนสุทธิ  41,936  6,310  13,633  4,786 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ   41,936  6,310  20,492  8,022 

         

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ  265,890  429,176  209,572  400,932 

        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  953  213  355  1 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,310  50,068  25,961  78,907 

เกินกาํหนดชาํระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  90,887  179,262 

3 - 6 เดือน -  -  62,264  26 

รวม 5,310  50,068  179,112  258,195 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 5,310  50,068  179,112  258,195 

        

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 167,468  271,204  3,007  112,045 

เกินกาํหนดชาํระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 49,776  71,748  5,619  22,670 

3 - 6 เดือน 1,703  28,561  1,699  - 

6 - 12 เดือน 75  1,353  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 795  152  7  9 

รวม 219,817  373,018  10,332  134,724 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,173)  (220)  (364)  (9) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการอ่ืนสุทธิ 218,644  372,798  9,968  134,715 

        

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 223,954  422,866  189,080  392,910 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 
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9 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 142,574  89,808  110,239  68,927 

สินคา้ระหวา่งผลิต 7,322  9,193  7,322  9,193 

วตัถุดิบ 62,253  60,366  62,253  60,366 

บรรจุภณัฑ ์ 179,796  133,116  179,053  132,995 

วสัดุส้ินเปลือง 5,938  4,987  5,890  4,987 

รวม 397,883  297,470  364,757  276,468 

หัก ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (6,300)  (5,790)  (5,577)  (5,433) 

สุทธิ 391,583  291,680  359,180  271,035 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ

ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 407,692  537,625  397,755  540,231 

- การปรับลดมูลค่า 4,663  5,693  4,299  5,335 

สุทธิ 412,355  543,318  402,054  545,566 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561  2560 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   77,655  52,655 

ซ้ือเงินลงทุน   123,375  25,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   201,030  77,655 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561  2560 

   (พันบาท) 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั   47,500  - 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั   75,000  25,000 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั   875  - 

รวม   123,375  25,000 

 

การซื้อเงินลงทุน-บริษัทย่อยทางตรง 

 

(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)  ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั) เพ่ิมข้ึนเป็น

จาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวเรียกชาํระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในอตัราร้อยละ 75 ของทุนจด

ทะเบียน 100 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท  

 

(3)  บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 5 

ลา้นบาท และเรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 เป็นจาํนวนเงิน 0.88 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 

 

(4)  บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ดู อินฟินิทดรีม จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 

100 ลา้นบาท และเรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุน

บริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 
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การซื้อเงินลงทุน-บริษัทย่อยทางอ้อม 

 

(1) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศสิงคโปร์และ

ออกหุ้นใหม่จาํนวน 2,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เรียกชาํระ 1 หุ้น และ

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัเขา้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 1 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

(2) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศสิงคโปร์และ

ออกหุ้นใหม่จาํนวน 300,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เรียกชาํระ 300,000 หุ้น 

และบริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทัเขา้ถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวจาํนวน 

300,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

(3) ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 บริษัท  ดู  อินฟินิท ดรีม จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท  ลงทุนใน 

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 63.07 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวเรียกชาํระเงิน

ค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 63.07 

ลา้นบาท 

 

(4) ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 บริษัท  ดู  อินฟินิท ดรีม จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท  ลงทุนใน 

Do Day Dream Trading Pte. Ltd. เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 9.46 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียกชาํระเงินค่า

หุน้ส่วนท่ีเหลือในอตัราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 9.46 

ลา้นบาท 

 

(5) เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561 Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศแห่ง

หน่ึงไดรั้บใบหุน้ และมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ Do Day Dream Philippines Corporation (เดิมช่ือ 

Do Day Dream KCA Philippines Corporation) ซ่ึ ง เป็น บ ริษัท ย่อยใน ประเท ศฟิ ลิปปิ น ส์  ภายห ลังจาก ท่ี 

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. ได้ชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ Do Day Dream Philippines Corporation โดยมี

สัดส่วนการลงทุนบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 51 เป็นจาํนวนเงิน 33.66 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ (หรือ

เทียบเท่า 21.27 ลา้นบาท) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)    (พันบาท)  

บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ                 

บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ ์

อาหารเสริม 

ไทย 100  100  5,000  5,000  52,655  52,655  79,997  39,998 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ให้การบริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 

ดา้นการเงิน และสนบัสนุนวิสาหกิจ 

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

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ ์   

อาหารเสริม 

ไทย 95  -  50,000  -  47,500  -  -  - 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง ไทย 70  -  1,250  -  875  -  -  - 

รวม           201,030  77,655  79,997  39,998 

            

บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ                  

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100  - USD 2,000,000 -         

Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จาํหน่ายคา้ส่งทัว่ไป  

รวมถึงนาํเขา้และส่งออก 

สิงคโปร์ 100  - USD 300,000 - 

 

 

 

 

 

   

Do Day Dream Philippines 

   Corporation 

จาํหน่ายคา้ส่งทัว่ไป  

รวมถึงนาํเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51  - PHP 66,000,000 - 
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11   ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงนิรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 59,596 123,111 68,032 11,199 5,214 267,152 

เพ่ิมข้ึน - 5,878 23,432 6,700 26,023 62,033 

โอน - 11,618 8,604 - (20,222) - 

จาํหน่าย - (2,132) (28) - (1,643) (3,803) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 

 

59,596 

 

138,475 

 

100,040 

 

17,899 

 

9,372 

 

325,382 

เพ่ิมข้ึน - 3,523 4,560 - 17,382 25,465 

โอน - 2,268 13,179 - (15,447) - 

จาํหน่าย - - (185) - - (185) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 59,596 144,266 117,594 17,899 11,307 350,662 
       

ค่าเส่ือมราคา       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 7,223 11,114 3,677 - 22,014 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,637 14,903 3,489 - 25,029 

จาํหน่าย - (216) (7) - - (223) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

และ 1 มกราคม 2561 

 

- 

 

13,644 

 

26,010 

 

7,166 

 

- 

 

46,820 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,097 19,060 3,558 - 29,715 

จาํหน่าย - - (94) - - (94) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 20,741 44,976 10,724 - 76,441 
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 งบการเงนิรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม

บริษทั 59,596 115,888 56,918 1,624 5,214 239,240 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

5,898 

 

- 

 

5,898 

 59,596 115,888 56,918 7,522 5,214 245,138 

       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 

      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม

บริษทั 59,596 124,831 74,030 2,210 9,372 270,039 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

8,523 

 

- 

 

8,523 

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

       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม

บริษทั 59,596 123,525 72,618 867 11,307 267,913 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

6,308 

 

- 

 

6,308 

 59,596 123,525 72,618 7,175 11,307 274,221 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 59,596 123,111 67,544 11,199 5,214 266,664 

เพ่ิมข้ึน - 5,878 22,658 6,700 26,023 61,259 

โอน - 11,618 8,604 - (20,222) - 

จาํหน่าย - (2,132) - - (1,643) (3,775) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 

 

59,596 

 

138,475 

 

98,806 

 

17,899 

 

9,372 

 

324,148 

เพ่ิมข้ึน - 3,523 4,131 - 17,363 25,017 

โอน - 2,268 13,179 - (15,447) - 

จาํหน่าย - - (185) - - (185) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 59,596 144,266 115,931 17,899 11,288 348,980 
       

ค่าเส่ือมราคา       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 7,223 10,999 3,677 - 21,899 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,637 14,631 3,489 - 24,757 

จาํหน่าย - (216) - - - (216) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

และ 1 มกราคม 2561 

 

- 

 

13,644 

 

25,630 

 

7,166 

 

- 

 

46,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,097 18,731 3,558 - 29,386 

จาํหน่าย - - (94) - - (94) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 20,741 44,267 10,724 - 75,732 
       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ

บริษทั 59,596 115,888 56,545 1,624 5,214 238,867 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

5,898 

 

- 

 

5,898 

 59,596 115,888 56,545 7,522 5,214 244,765 
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ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 

      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ

บริษทั 59,596 124,831 73,176 2,210 9,372 269,185 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

8,523 

 

- 

 

8,523 

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

       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ

บริษทั 59,596 123,525 71,664 867 11,288 266,940 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน 

   

- 

 

- 

 

- 

 

6,308 

 

- 

 

6,308 

 59,596 123,525 71,664 7,175 11,288 273,248 

 

ราคาทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้

งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

งบการเงินรวม 5,436  286 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 5,430  286 

 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

52.17 ลา้นบาท (2560: 52.92 ล้านบาท) ไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุขอ้ 15) 
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12    สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

   งบการเงินรวม 

  

 

 
หมายเหตุ  

เคร่ืองหมาย

การคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

 

รวม 

    (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560    -  8,675  8,675 

เพ่ิมข้ึน    5,456  4,637  10,093 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  

1 มกราคม 2561 

 

 

 

5,456 

 

13,312 

 

18,768 

เพ่ิมข้ึน    -  2,876  2,876 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  4  91,840  -  91,840 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561    97,296  16,188  113,484 

 

ค่าตัดจําหน่าย         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560    -  967  967 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี    187  1,115  1,302 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  

1 มกราคม 2561 

 

 

 

187 

 

2,082 

 

2,269 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี    761  1,625  2,386 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561    948  3,707  4,655 

         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560    -  7,708  7,708 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

1 มกราคม 2561 

 

 

 

5,269 

 

11,230 

 

16,499 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561    96,348  12,481  108,829 
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     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

  

เคร่ืองหมาย

การคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

 

 

รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   -  8,665  8,665 

เพ่ิมข้ึน   5,456  4,566  10,022 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561   5,456  13,231  18,687 

เพ่ิม   -  2,531  2,531 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   5,456  15,762  21,218 

 

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   -  967  967 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   187  1,108  1,295 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561   187  2,075  2,262 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   761  1,597  2,358 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   948  3,672  4,620 

        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560   -  7,698  7,698 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561   5,269  11,156  16,425 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   4,508  12,090  16,598 
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13 เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มข้ีอจาํกดัในการเบิกใช้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เป็นจาํนวนเงินรวม 20.27 

ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2560: 35.27 ล้านบาท) เพ่ือการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งและเป็นหลกัประกนัการท่ีสถาบนั

การเงินผูรั้บฝากออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัเพ่ือเป็นหลกัประกนัในนามกลุ่มบริษทั 

 

14 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี   

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,030  7,343  2,535  1,881 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (496)  -  (352)  - 

สุทธิ 6,534  7,343  2,183  1,881 
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 5,154  (2,349)  -  2,805 

ลูกหน้ีการคา้ 44              190  -  234 

สินคา้คงเหลือ 1,159              101  -  1,260 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90  60  -  150 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        

   ระยะยาวของพนกังาน 820              598    -  1,418 

ยอดขาดทุนยกไป 76           1,087  -  1,163 

รวม 7,343  (313)  -  7,030 

  

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ -  (352)  -  (352) 

อ่ืนๆ -  (144)  -  (144) 

รวม -  (496)  -  (496) 

        

สุทธิ 7,343  (809)  -  6,534 
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 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ -  5,154  -  5,154 

ลูกหน้ีการคา้ 446  (402)  -  44 

สินคา้คงเหลือ 825  334  -  1,159 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 692  (602)  -  90 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        

   ระยะยาวของพนกังาน 329  454  37  820 

ยอดขาดทุนยกไป -  76  -  76 

สุทธิ 2,292  5,014  37  7,343 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้ 2  71  -  73 

สินคา้คงเหลือ 1,086  29  -  1,115 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90  60  -  150 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        

   ระยะยาวของพนกังาน 703  494  -  1,197 

รวม 1,881  654  -  2,535 

        

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

66 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ธันวาคม 

 2561  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ -  (352)  -  (352) 

รวม -  (352)  -  (352) 

        

สุทธิ 1,881  302  -  2,183 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วนัที่ 1      ณ วนัที่ 31 

 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ธันวาคม 

 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้ 446  (444)  -  2 

สินคา้คงเหลือ 825  261  -  1,086 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 692  (602)  -  90 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        

   ระยะยาวของพนกังาน 272  375  56  703 

สุทธิ 2,235  (410)  56  1,881 
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15 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - มีหลกัประกนั   -  120,000  -  120,000 

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท  

      - มีหลกัประกนั 

  

- 

 

147,145 

 

- 

 

147,145 

   -  267,145  -  267,145 

          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

 

 

 

 

 

 

 

      - มีหลกัประกนั   29,492  18,775  29,492  18,775 

   29,492  18,775  29,492  18,775 

          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

993 

 

1,449 

 

993 

 

1,449 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 
  

30,485 
 

287,369 
 

30,485 
 

287,369 

 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

- ท่ีมีหลกัประกนั   61,705  49,419  61,705  49,419 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   2,214  3,206  2,214  3,206 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 
  

63,919 
 

52,625 
 

63,919 
 

52,625 

          

รวม   94,404  339,994  94,404  339,994 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชําระ          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  29,492  285,920  29,492  285,920 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 61,705  49,419  61,705  49,419 

รวม 91,197  335,339  91,197  335,339 

 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 

ฉบับที ่

 

อตัราดอกเบีย้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม กาํหนดการ 

จ่ายชําระคืน 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท)  

ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 1-2 : MLR-2.00 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปMLR-1.75 

51 68 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ระยะเวลา 48 เดือน  

เดือนละ 1.45 ลา้นบาท 

ฉบบัท่ี 2 ปีท่ี 1-2 : MLR-2.00 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปMLR-1.75 

40 - เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ระยะเวลา 72 เดือน 

เดือนละ 0.89 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากประจาํจาํนวน 20 ลา้นบาท (2560: 35 ล้านบาท) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ

บนที่ดินดังกล่าวและอุปกรณ์ ทั้งที่มีอยู่แลว้ในขณะน้ีและหรือจะมีต่อไปในภายหน้าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีจาํนวนประมาณ  52.17 ลา้นบาท (2560: 52.92 ล้านบาท) ของบริษทั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงิน

กูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินของบริษทั 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่นการ

รักษาอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  

 2561  2560 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,174  (181)  993  1,751  (302)  1,449 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึง

ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,394  (180)  2,214  3,568  (362)  3,206 

รวม 3,568  (361)  3,207  5,319  (664)  4,655 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,174  (181)  993  1,751  (302)  1,449 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึง

ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,394  (180)  2,214  3,568  (362)  3,206 

รวม 3,568  (361)  3,207  5,319  (664)  4,655 
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อัตราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  -  3.00  -  3.00 

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท  2.91  2.91  2.91  2.91 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  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 

 

วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 840 ลา้นบาท (2560: 262.85 

ล้านบาท) 

 

16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5  45  123  45  35,304 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน   59,291  113,614  33,368  102,488 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5  1,122  4,800  19  854 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน   96,442  190,743  19,448  163,261 

รวม   156,900  309,280  52,880  301,907 
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17 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับ 

       

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

   โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 7,096  4,172  5,985  3,514 

รวม 7,096  4,172  5,985  3,514 

        

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

   โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 2,924  2,339  2,471  1,876 

 2,924  2,339  2,471  1,876 

        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี -  187  -  279 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 187  187  279  279 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงของการอตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ความเส่ียงจากอตัราการหมุนเวียนของ

พนกังาน 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,172  1,646  3,514  1,359 

         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   2,803  1,430  2,369  1,138 

ตน้ทุนบริการในอดีต  -  856  -  694 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   121  53  102  44 

  2,924  2,339  2,471  1,876 

         

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  

- 

  

187 

  

- 

  

279 

  -  187  -  279 

         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  7,096  4,172  5,985  3,514 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  117  -  88 

ขอ้สมมติทางการเงิน  -  253  -  210 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (183)  -  (19) 

รวม -  187  -  279 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.89 - 2.95  2.89 - 2.95  2.89  2.89 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 39  0 - 39  0 - 39  0 - 39 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น 26 ปี (2560: 

27 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561        

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,101)  1,339          (921)         1,121 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 

1,361 

  

(1,135) 

  

       1,140 

  

        (950) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,196)  609       (1,006)            599 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (676)  827  (563)  690 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 

794 

  

(664) 

  

663 

  

(553) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1) (734)  389  (616)  384 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้  2561  2560 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    

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  -  -  93,000  93,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  318,000  318,000  318,000  318,000 

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 100  -  -  2,250  225,000 

-  หุน้สามญั 1  316,000  316,000  -  - 

ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2560          

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั 

   จากหุน้ละ 100 บาท เป็น 1 บาท 

 

1 

  

- 

  

- 

  

222,750 

  

- 

ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561          

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิซ้ือหุน้ 1  1,888  1,888  -  - 

ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560          

เสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจาํกดั 1  -  -  15,000  15,000 

ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560          

เสนอขายหุน้แก่บุคคลทัว่ไป 1  -  -  76,000  76,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  317,888  317,888  316,000  316,000 
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เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั มีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุน้สามญัของบริษทั

เพ่ิมจากเดิมจาํนวน 2,250,000 หุน้ เป็น 225,000,000 หุน้ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

22 มีนาคม 2560 

 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท เป็น 303 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 78 ลา้นหุ้น โดย

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 78,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

 

3.1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 76,000,000 หุน้ใหเ้สนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering) 

3.2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้นให้สาํรองไวใ้ห้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั

และ/หรือบริษทัย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/

หรือพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

1) ลดทุนจดทะเบียนจาก 303 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้นําออกจาํหน่าย

จาํนวน 78 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

 

2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท เป็น 318 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 93,000,000 หุ้น 

มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 93 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง

พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

 

3) อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 93,000,000 หุน้ ดงัน้ี 

 

3.1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 15,000,000 หุน้ใหเ้สนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และเม่ือวนัท่ี 

20 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดข้ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงในราคาหุ้นละ 

29.87 บาท รวมเป็นเงิน 448.05 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่ามูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 433.05 ลา้นบาท โดย

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
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3.2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 76,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) ซ่ึงใน

เดือนธันวาคม 2560 บริษทัฯไดเ้สนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นเงิน 4,028 

ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการเสนอขาย) จาํนวน 3,867.21 ลา้นบาท โดย

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 

3.3) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 2,000,000 หุน้ใหเ้สนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัและ/

หรือบริษทัย่อย ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ

พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

 

การใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ 

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิ ESOP 

จาํนวน 1,887,700 หุน้ (เทียบเท่า 1,887,700 บาท) และไดรั้บเงินจาํนวน 53.6 ลา้นบาท 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 
 (พันสิทธิ) 

สิทธิในการซ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,000 

หัก ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (1,888) 

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิท่ีหมดอายแุลว้ (112) 

สิทธิในการซ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - 

 

19 สิทธิในการซ้ือหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและ/หรือ   

พนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย (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 
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วิธีการเสนอขาย: บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษทั

(“การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน”) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ

พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อายขุองโครงการ:  1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย:  2,000,000 หุน้  

ราคาเสนอขายต่อหุน้:  ราคายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการกาํหนดรายช่ือพนกังานผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน (หุน้ละ 28.42 บาท) 

ระยะเวลาการเสนอขาย:  บริษัทจะทําการเสนอขายหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนภายใน 1 ปีนับจากวัน ท่ี              

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร

และ/หรือพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยบริษทัจะเสนอขาย

หุน้สามญัดงักล่าวภายหลงัจากหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแลว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และจะดาํเนินการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.0975 บาท คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-scholes Model 

 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายจากโครงการดงักล่าวจาํนวน 0.08 ลา้นบาท (2560: 

0.12 ล้านบาท) และแสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดก้ลบัรายการ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑซ่ึ์งไม่ไดใ้ชสิ้ทธิท่ีหมดอายุแลว้จาํนวน 0.01 ลา้นบาท สุทธิในค่าใชจ่้าย

เก่ียวกับพนักงาน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จํานวน 0.12        

ล้านบาท และแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น) 
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20 ส่วนเกนิทุนและสํารอง 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นสามัญ 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนสํารองไว ้(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ คือผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี

เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 

 

การจดัสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 

 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สาํรอง (“ทุนสาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าสํารองตามกฎหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีจะ

นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสม จาํนวน 9.3 ลา้นบาท ไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย ทาํให ้ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
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21 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

 ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง ดงันั้นจึงพิจารณา

วา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากขายในประเทศ 982,179  1,178,912 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 267,456  495,527 

รวมรายได้จากการขาย 1,249,635  1,674,439 

    

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัการตดักาํไรระหวา่งกนั    

และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 222,407  425,153 

    

ตน้ทุนทางการเงิน (9,497)  (11,972) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (28,418)  (62,118) 

กาํไรสําหรับปี 184,492  351,063 

  

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  138,341  123,868  108,692  111,718 

โบนสั สวสัดิการและอ่ืนๆ   19,738  36,962  18,135  33,919 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  7,994  6,857  6,691  6,234 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 17 2,924  2,339  2,471  1,876 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 19 67  117  67  117 

รวม  169,064  170,143  136,056  153,864 
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กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ

กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 339,050  468,155  329,390  471,492 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและการตลาด 455,661  511,290  13,282  416,011 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 160,306  170,143  126,955  153,864 

ค่าธรรมเนียม 11,063  13,086  6,621  11,194 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,124  26,331  31,767  26,052 

ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 19,387  18,272  16,546  18,059 

อ่ืนๆ 63,986  51,974  28,991  15,514 

รวม 1,081,577  1,259,224  553,552  1,112,186 
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24 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับปีปัจจุบนั   27,346  67,877  17,792  61,239 

ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป  263  (745)  263  (745) 

  27,609  67,132  18,055  60,494 

         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    14 809  (5,014)  (302)  410 

  809  (5,014)  (302)  410 

         

รวมภาษเีงินได้  28,418  62,118  17,753  60,904 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

(187)  37 

 

(150) 

รวม -  -  -  (187)  37  (150) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   212,910    413,181 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  42,582  20  82,636 

ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่าง   1,073    - 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   (3,216)    - 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (16,007)    (184) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,461    3,084 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1,074)    (21,325) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   263    (745) 

อ่ืนๆ   2,336    (1,348) 

รวม 13  28,418  15  62,118 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

(279) 

 

56 

 

(223) 

รวม -  -  -  (279)  56  (223) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   177,861    443,809 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  35,572  20  88,762 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   (3,216)    - 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (15,999)    (8,184) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,207    2,396 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1,074)      (21,325) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   263      (745) 

รวม 10  17,753  14  60,904 

 

25 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของ 

   ผู้ถือหุ้นของบริษทั 181,409  351,063  160,107  382,905 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างปี 

   ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 317,412  234,279  317,412  234,279 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.57  1.50  0.50  1.63 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของ 

    ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 181,409  351,063  160,107  382,905 

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของ 

    ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ปรับลด) 181,409  351,063  160,107  382,905 

        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 317,412  234,279  317,412  234,279 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด -  622  -  622 

จาํนวนหุ้นสามญั โดยวธีิถัวเฉลีย่ 

 ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 317,412  234,901  317,412  234,901 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.57  1.49  0.50  1.63 

 

26 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 66.36 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.93 บาท เป็นจาํนวน

เงินทั้งส้ิน 210 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2560 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 11 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 24.75 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 

 

27 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การบริหารจดัการทุน 

 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการส่วนทุนของบริษทัคือ เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  

ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ

กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการ

และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพ่ือ

การดํารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561        

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนต่อหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2560: 0.14:1) และ  0.03:1 (2560: 0.14:1) 

ตามลาํดบั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีไดถู้กบริหารอย่างต่อเน่ืองโดยมี

วตัถุประสงค์หลักในการลดผลกระทบต่อดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ ซ่ึงอาจถูกกระทบอย่างมีสาระสําคัญจากการ

เปล่ียนแปลงไปในทางลบของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดรับชาํระหรือกาํหนด

อตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 

   งบการเงินรวม  

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวียน          

เงินฝากประจาํ 0.1 - 1.9  1,702,984  -  -  1,702,984 

ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 1.82 - 1.83  397,803  -  -  397,803 

รวม   2,100,787  -  -  2,100,787 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.9  -  20,273  -  20,273 

รวม   -  20,273  -  20,273 

   งบการเงินรวม  

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 

ปี 2560          

หมุนเวียน          

เงินฝากประจาํ 0.1 - 1.5  2,980  -  -  2,980 

รวม    2,980  -  -  2,980 
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   งบการเงินรวม 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

 

 

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 

ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.9  -  35,273  -  35,273 

รวม    -  35,273  -  35,273 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวียน          

เงินฝากประจาํ 0.1 - 1.9  1,702,984  -  -  1,702,984 

ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 1.82 - 1.83  397,803  -  -  397,803 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 4.25  100,000  -  -  100,000 

รวม   2,200,787  -  -  2,200,787 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.9  -  20,273  -  20,273 

รวม   -  20,273  -  20,273 

          

ปี 2560          

หมุนเวียน          

เงินฝากประจาํ 0.1 - 1.5  2,980  -  -  2,980 

รวม   2,980  -  -  2,980 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.9  -  35,273  -  35,273 

รวม   -  35,273  -  35,273 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ

หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 
 
 

 งบการเงินรวม  

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวียน           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

4.03, 4.25 

  

29,492 

  

- 

  

- 

  

29,492 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

4.10 - 6.96 

  

993 

  

- 

  

- 

  

993 

รวม   30,485  -  -  30,485 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03, 4.25  -  61,705  -  61,705 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  -  2,214  -  2,214 

รวม   -  63,919  -  63,919 

          

ปี 2560          

หมุนเวียน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.91 - 4.00  120,000  -  -  120,000 

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 2.91 - 4.00  147,145  -  -  147,145 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

4.03 

  

18,775 

  

- 

  

- 

  

18,775 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

4.10 - 6.96 

  

1,449 

  

- 

  

- 

  

1,449 

รวม   287,369  -  -  287,369 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03  -  49,419  -  49,419 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  -  3,206  -  3,206 

รวม   -  52,625  -  52,625 
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 งบการเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          

หมุนเวียน           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

4.03, 4.25 

  

29,492 

  

- 

  

- 

  

29,492 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

4.10 - 6.96 

  

993 

  

- 

  

- 

  

993 

รวม   30,485  -  -  30,485 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03, 4.25  -  61,705  -  61,705 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  -  2,214  -  2,214 

รวม   -  63,919  -  63,919 

          

ปี 2560          

หมุนเวียน          

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.91 - 4.00  120,000  -  -  120,000 

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 2.91 - 4.00  147,145  -  -  147,145 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

4.03 

  

18,775 

  

- 

  

- 

  

18,775 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

4.10 - 6.96 

  

1,449 

  

- 

  

- 

  

1,449 

รวม   287,369  -  -  287,369 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03  -  49,419  -  49,419 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  -  3,206  -  3,206 

รวม   -  52,625  -  52,625 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี  

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ดอลลาร์สิงคโปร์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  57  -  -  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  31  -  -  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  88  -  -  - 

         

ดอลลาร์ฮ่องกง         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  14,638  -  -  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  14,638  -  -  - 

         

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  7,302  -  14,623  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  7,656  25,382  7,656  25,382 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  14,958  25,382  22,279  25,382 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

92 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 

ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า          

   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 1,102  -  1,102  -  1,102 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า          

   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 1,102  -  1,102  -  1,102 

 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ โดยใช้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี    

วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  307  1,270  307  1,270 

รวม  307  1,270  307  1,270 
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จาํนวนเงินขั้นต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  7,741  12,162  2,272  6,941 

ภายหลงัหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี  8,908  3,494  532  427 

รวม  16,649  15,656  2,804  7,368 

 

 การคํ้าประกนั 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจาํนวน 0.27 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2560: 0.27 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการไดมี้มติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

158.94 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งน้ีมติดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2562 
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30 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี

ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกบัลกูค้า 

 

การขายสินค้าและการให้บริการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ให้หลกัการโดยรวมในการ

รับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุม

สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินแลว้ว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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31 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การจดัประเภทรายการมีดงัน้ี  

 

 2560 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท 

ใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท 

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท 

ใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท 

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

    ณ  วันที่ 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             

    สําหรับปีส้ินสุดวันที่            

       31 ธันวาคม            

รายไดจ้ากการบริการ (111)  111  -  (20,252)  20,252  - 

รายไดอ่ื้น (9,827)  (111)  (9,938)  (8,938)  (20,252)  (29,190) 

   -      -   

            

ตน้ทุนขาย 534,898  8,420  543,318  538,234  7,332  545,566 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,420  (8,420)  135,000  139,048  (7,332)  131,716 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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