
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562              
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 
 
 
(วีระชยั  รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2562 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,452,973             1,774,482             1,232,448             1,484,274             

เงินลงทุนชวัคราว 6 2,510,901             2,399,564             2,510,901             2,399,564             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,7 238,457                265,890                170,735                209,572                

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           100,000                100,000                

สินคา้คงเหลือ 384,279                391,583                334,177                359,180                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 8,088                    5,104                    3,033                    2,705                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,594,698             4,836,623             4,351,294             4,555,295             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           201,030                201,030                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 262,041                274,221                261,021                273,248                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 107,618                108,829                15,384                  16,598                  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

    ในการเบิกใช้ 20,273                  20,273                  20,273                  20,273                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,566                  6,534                    1,312                    2,183                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,771                    1,723                    26                         26                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 403,269                411,580                499,046                513,358                

รวมสินทรัพย์ 4,997,967             5,248,203             4,850,340             5,068,653             

 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4 150,779                156,900                39,268                  52,880                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                           29,492                  -                           29,492                  

หนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่า

   ทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 493                       993                       493                       993                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,131                    4,229                    2,547                    1,663                    

หนีสินหมุนเวยีนอนื 4,867                    2,854                    1,155                    1,081                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 165,270                194,468                43,463                  86,109                  

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           61,705                  -                           61,705                  

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ

   และสัญญาเช่าทางการเงิน 2,012                    2,214                    2,012                    2,214                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,790                    7,096                    1,684                    5,985                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,802                    71,015                  3,696                    69,904                  

รวมหนีสิน 169,072                265,483                47,159                  156,013                

 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 317,888                317,888                317,888                317,888                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,399,860             4,399,860             4,399,860             4,399,860             

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

  สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,836)                (31,836)                -                           -                           

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 86,461                  237,541                53,633                  163,092                

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (4,389)                  1,997                    -                           -                           

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,799,784             4,957,250             4,803,181             4,912,640             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,111                  25,471                  -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,828,895             4,982,721             4,803,181             4,912,640             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,997,967             5,248,204             4,850,340             5,068,653             

 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 182,191       359,224       78,733          140,746       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 - - 24,520          -

รายไดอื้น 16,953          19,775          18,395          22,377          

รวมรายได้ 199,144       378,999       121,648       163,123       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 63,779          120,705       56,668          110,430       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 103,406       143,428       2,951            4,460            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,498          41,081          36,496          32,420          

ตน้ทุนทางการเงิน 38                 2,896            38                 2,896            

รวมค่าใช้จ่าย 209,721       308,110       96,153          150,206       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (10,577)        70,889          25,495          12,917          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (2,058)          7,895            (1,019)          2,126            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (8,519)          62,994          26,514          10,791          

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน (3,705)          9,959            -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,705)          9,959            -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 5,569            -                   4,531            -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,114)          -                   (906)             -                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,455            -                   3,625            -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี 750               9,959            3,625            -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (7,769)          72,953          30,139          10,791          

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (15,525)        62,879          26,514          10,791          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,006            115               -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (8,519)          62,994          26,514          10,791          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (14,614)        72,838          30,139          10,791          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,845            115               -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (7,769)          72,953          30,139          10,791          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) (0.05)            0.20              0.08              0.03              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.05)            0.20              0.08              0.03              

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 384,424       733,576       185,727       376,837       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 - - 24,520          -

รายไดอื้น 32,184          32,088          36,553          36,382          

รวมรายได้ 416,608       765,664       246,800       413,219       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 117,817       221,682       119,457       235,606       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 200,511       263,018       6,290            18,006          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82,637          75,193          71,774          63,111          

ตน้ทุนทางการเงิน 552               6,151            552               6,151            

รวมค่าใช้จ่าย 401,517       566,044       198,073       322,874       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 15,091          199,620       48,727          90,345          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,268            24,487          2,867            16,933          

กาํไรสําหรับงวด 10,823          175,133       45,860          73,412          

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน (7,065)          7,886            -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดในทุนภายหลงั (7,065)          7,886            -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 5,569            -                   4,531            -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,114)          -                   (906)             -                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,455            -                   3,625            -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (2,610)          7,886            3,625            -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,213            183,019       49,485          73,412          

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,409            175,031       45,860          73,412          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,414            102               -                   -                   

กาํไรสําหรับงวด 10,823          175,133       45,860          73,412          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,478            182,917       49,485          73,412          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,735            102               -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,213            183,019       49,485          73,412          

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.01              0.55              0.14              0.23              

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.01              0.55              0.14              0.23              

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลียนแปลง การ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 316,000         4,347,915      117                (31,836)             31,800           122,492         - 4,786,488      - 4,786,488      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 1,888             51,945           (184)               - - - - 53,649           - 53,649           

      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 78                  - - - - 78                  - 78                  

      เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั - - - - - (66,360)          - (66,360)          - (66,360)          

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,888             51,945           (106)               -                        -                     (66,360)          -                                (12,633)          -                     (12,633)          

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การเพมิขึนในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

       ควบคุมจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ยใหม่ - - - - - - - - 2,875             2,875             

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - - - - - - 2,875             2,875             

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - - 175,031         - 175,031         102                175,133         

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื - - - - - - 7,886                        7,886             - 7,886             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                        -                     175,031         7,886                        182,917         102                183,019         

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

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลียนแปลง การ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 317,888         4,399,860      -                     (31,836)             31,800           237,541         1,997                        4,957,250      25,470           4,982,720      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                     -                     -                     -                        -                     (158,944)        -                                (158,944)        (3,094)            (162,038)        

   รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     -                        -                     (158,944)        -                                (158,944)        (3,094)            (162,038)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - - 3,409             - 3,409             7,414             10,823           

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื - - - - - 4,455             (6,386)                       (1,931)            (679)               (2,610)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                        -                     7,864             (6,386)                       1,478             6,735             8,213             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 317,888         4,399,860      -                     (31,836)             31,800           86,461           (4,389)                       4,799,784      29,111           4,828,895      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 316,000              4,347,915           117                     31,800                69,345                4,765,177           

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 1,888                  51,945                (184)                    - - 53,649                

      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - 78                       - - 78                       

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั - - - - (66,360)               (66,360)               

   รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,888                  51,945                (106)                    -                          (66,360)               (12,633)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - 73,412                73,412                

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          73,412                73,412                

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

(พนับาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 317,888              4,399,860           -                          31,800                163,092              4,912,640           

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                          -                          -                          -                          (158,944)             (158,944)             

   รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          (158,944)             (158,944)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - 45,860                45,860                

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                          -                          -                          -                          3,625                  3,625                  

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          49,485                49,485                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 317,888              4,399,860           -                          31,800                53,633                4,803,181           

(พนับาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสําหรับงวด 10,823          175,133        45,860          73,412          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 4,268            24,487          2,867            16,933          

ตน้ทุนทางการเงิน 552               6,151            552               6,151            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,801          15,856          16,572          15,689          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 262               1,461            231               1,235            

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,849            (2,247)           1,549            (2,455)           

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    78                 -                    78                 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (12,121)         -                    (12,121)         -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (1,166)           -                    (1,166)           -                    

(กลบัรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (564)              322               (9)                  -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 11,917          158               11,592          (227)              

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    (1)                  -                    (1)                  

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30                 49                 30                 49                 

เงินปันผลรับ -                    - (24,520)         -

ดอกเบียรับ (18,644)         (29,418)         (19,461)         (28,113)         

14,007          192,029        21,976          82,751          

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 22,861          35,312          31,614          123,665        

สินคา้คงเหลือ (4,613)           (96,776)         13,411          (79,404)         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (2,984)           (8,024)           (328)              1,837            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (48)                11                 -                    21                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (5,748)           (87,745)         (12,956)         (193,547)       

หนีสินหมุนเวยีนอนื 2,012            5,313            74                 1,475            

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 25,487          40,120          53,791          (63,202)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (5,451)           (21,879)         (2,019)           (20,686)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 20,036          18,241          51,772          (83,888)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

    ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ -                    15,000          -                    15,000          

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ย -                    - -                    (123,375)       

เงินสดจ่ายเพอืซือกลุ่มสินทรัพย์ -                    (94,888)         -                    -

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    2,875            -                    -

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

(พนับาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (2,393,211)    (767,405)       (2,393,211)    (767,405)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 2,295,161     -                    2,295,161     -                    

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,097)           (9,234)           (3,842)           (9,167)           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    9                   -                    9                   

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (24)                (2,143)           -                    (1,953)           

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -                    - (10,000)         (100,000)       

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    10,000          -                    

เงินปันผลรับ -                    - 24,520          -

ดอกเบียรับ 22,227          17,846          25,387          17,565          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (79,944)         (837,940)       (51,985)         (969,326)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -                    53,649          -                    53,649          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสัน -                    (47,145)         -                    (47,145)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                    49,900          -                    49,900          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (91,197)         (13,106)         (91,197)         (13,106)         

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสัญญาเช่าการเงิน (782)              (835)              (782)              (835)              

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (162,038)       (62,965)         (158,944)       (62,965)         

ดอกเบียจ่าย (690)              (6,021)           (690)              (6,021)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (254,707)       (26,523)         (251,613)       (26,523)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (314,615)       (846,222)       (251,826)       (1,079,737)    

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (6,894)           7,886            -                    -                    

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (321,509)       (838,336)       (251,826)       (1,079,737)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,774,482     4,388,519     1,484,274     4,338,834     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 1,452,973     3,550,183     1,232,448     3,259,097     

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุด

   วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพมิขนึในระหวา่งงวด 4,206            7,265            3,951            7,198            

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ (109)              1,969            (109)              1,969            

ยอดซือสุทธิทดีิน อาคารและอุปกรณ์ทจ่ีายเป็นเงินสด 4,097            9,234            3,842            9,167            

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

(พนับาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 ส่วนด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั    
ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพ่ิมเติมใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษัทถือปฎิบัติเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 3 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น   
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรกท่ี
ถือปฏิบติั (วนัท่ี 1 มกราคม 2562) ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 
2561 ซ่ึงไดแ้สดงไวต้ามท่ีไดเ้คยรายงานตาม TAS 18 TAS 11 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ   
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ก. การพิจารณาเก่ียวกบัตวัการหรือตวัแทน 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญากบัลูกคา้เพ่ือส่งสินคา้ในนามของลูกคา้ให้กบัลูกคา้ปลายทาง ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทั
พิจารณาว่าลูกคา้มีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็นเจา้ของในสินคา้โดยพิจารณาจาก
ความเส่ียงดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายดว้ยราคาตามสัญญาสุทธิจากค่านายหนา้ท่ีจ่ายให้
ลูกคา้รายดงักล่าว เม่ือไดส่้งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ปลายทาง ตาม TFRS 15 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณา
ว่าลูกคา้มีการควบคุมสินคา้ก่อนท่ีจะส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทางหรือไม่ โดยกลุ่มบริษทัประเมินว่า
ลูกคา้ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ก่อนท่ีจะส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทาง ดงันั้นลูกคา้คนกลางจึงถือเป็นตวัแทน
ของกลุ่มบริษทัในการขายสินคา้ดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ปลายทาง กลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดด้งักล่าวดว้ยราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศและรับรู้ค่านายหนา้ท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้คนกลางเป็นค่าใชจ่้าย 

 

ข.  เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าจดัวางสินคา้ ค่าจดังานแสดงสินคา้ หรือค่าโฆษณาใหก้บัร้านคา้ปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทั
รับรู้จ านวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาว่า กลุ่ม
บริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่าย
ช าระดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ได้
รับสินคา้หรือบริการจากลูกคา้กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหกัจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวน
เงินท่ีจ่ายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจาก
รายไดซ่ึ้งส่งผลใหร้ายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง  
 

TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 มิถุนายน 2562 

 
 

หมายเหตุ 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  (พันบาท) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง              
รายไดจ้ากการขาย ข 182,191  1,826  184,017  78,733  -  78,733 
รายไดอ่ื้น  16,953  -  16,953  42,915  -  42,915 
ตน้ทุนขาย   63,779  -  63,779  56,668  -  56,668 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ข 103,406  1,826  105,232  2,951  -  2,951 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  42,498  -  42,498  36,496  -  36,496 
ตน้ทุนทางการเงิน  38  -  38  38  -  38 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้             
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  (10,577)  -  (10,577)  25,495  -  25,495 
รายไดภ้าษีเงินได ้  (2,058)  -  (2,058)  (1,019)  -  (1,019) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (8,519)  -  (8,519)  26,514  -  26,514 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  (7,769)  -  (7,769)  30,139  -  30,139 
             



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 มิถุนายน 2562 

 
 
 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  (พันบาท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)             
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (0.05)  -  (0.05)  0.09  -  0.09 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)             
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (0.05)  -  (0.05)  0.09  -  0.09 

 
 
 

 

 

 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 มิถุนายน 2562 

 
 

หมายเหตุ 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  (พันบาท) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง              
รายไดจ้ากการขาย ข 384,424  7,401  391,825  185,727  -  185,727 
รายไดอ่ื้น  32,184  -  32,184  61,073  -  61,073 
ตน้ทุนขาย   117,817  -  117,817  119,457  -  119,457 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ข 200,511  7,401  207,912  6,290  -  6,290 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  82,637  -  82,637  71,774  -  71,774 
ตน้ทุนทางการเงิน  552  -  552  552  -  552 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้             
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  15,091  -  15,091  48,727  -  48,727 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,268  -  4,268  2,867  -  2,867 
ก ำไรส ำหรับงวด  10,823  -  10,823  45,860  -  45,860 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  8,213  -  8,213  49,485  -  49,485 
 
 
 

 

            



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 มิถุนายน 2562 

 
 

 
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  
จ านวนเงิน 
ท่ีรายงาน 

  
รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงินหาก
ไม่ไดถื้อปฏิบติั
ตาม TFRS 15 

  (พันบาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)             
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  0.01  -  0.01  0.16  -  0.16 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)             
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  0.01  -  0.01  0.16  -  0.16 

 
ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
  

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนท่ี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญัในระหว่างงวดมี
ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิกำรหรือบุคคล 
ประเทศที ่

จดัตั้ง / สัญชาติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ีรวมถึง
เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ
กลุ่มบริษทั 

บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จ ากดั ไทย เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 
บริษทั นามะ นามะ กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่ว่ าท างตรงห รือทางอ้อม  ทั้ ง น้ี  รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร                        นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด ราคาตลาดหกัส่วนลด 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง ตามอตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดซ้ือ

สินคา้ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละ

ของยอดขายสินคา้  
ดอกเบ้ียรับ อตัราเงินฝากประจ า 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดหกัส่วนลด 
ค่าส่งเสริมการขาย ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 
4.1   รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี   
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  77,946  157,024 
รายไดค่้าเช่า -  -  131  151 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  1,017  2,343 
ดอกเบ้ียรับ -  -  488  1,025 
เงินปันผลรับ -  -  24,520  - 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 5,900  20,952  -  - 
ซ้ือสินคา้ 101  536  101  536 
ค่าส่งเสริมการขาย 2,555  2,490  -  - 
ค่าเช่า 258  345  258  - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั -  180  -  180 
ค่ารับรอง -  5  -  5 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,902  13,876  8,902  12,412 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (265)  280  (198)  205 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 8,637  14,156  8,704  12,617 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  185,242  317,619 
รายไดค่้าเช่า -  -  256  232 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  3,023  4,489 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,174  1,025 
เงินปันผลรับ -  -  24,520  - 
        



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 23,148  93,415  -  - 
ซ้ือสินคา้ 462  1,219  462  1,219 
ค่าส่งเสริมการขาย 4,939  12,877  -  - 
ค่าเช่า 393  690  393  - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั -  218  -  218 
ค่ารับรอง 9  6  9  6 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24,595  34,354  24,595  30,871 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 72  560  72  409 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 24,667  34,914  24,667  31,280 

 
4.2   ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  157,142  185,971 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,770  5,310  -  - 
รวม 1,770  5,310  157,142  185,971 

 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 
   จ ากดั 

 
4.25 

  
1.9 

  
100,000 

  
- 

  
(10,000) 

  
90,000 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จ ากดั -  1.9  -  10,000  -  10,000 
รวม     100,000      100,000 

 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 30  มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30  มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
 บริษทัยอ่ย -  -  35  - 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179  1,167  179  64 
 รวม 179  1,167  214  64 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 76  87  28  26 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 120,317  115,250  8,150  11,526 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 1,029,598  856,162  921,288  669,739 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 302,982  802,983  302,982  802,983 
รวม 1,452,973  1,774,482  1,232,448  1,484,274 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.9 ต่อปี   
(31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.9 ต่อปี) 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 200,001  900,001  200,001  900,001 
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 1,612,951  1,101,760  1,612,951  1,101,760 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 697,949  397,803  697,949  397,803 

รวม 2,510,901  2,399,564  2,510,901  2,399,564 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากระยะสั้ นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท   
(31 ธันวาคม 2561: 900 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ 1.70 ถึง ร้อยละ 1.90 (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 1.45 
ถึง ร้อยละ 1.90)  และถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.95 
(31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 1.82 ถึง ร้อยละ 1.83) และถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ีอยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดมีดงัน้ี 

 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้   1,101,760  1,000,000  (500,930)  12,121  1,612,951 
รวม   1,101,760        1,612,951 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 217,395  225,127  163,104  189,444 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (609)  (1,173)  (355)  (364) 
สุทธิ 216,786  223,954  162,749  189,080 
        
ลูกหน้ีอ่ืน 21,671  41,936  7,986  20,492 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สุทธิ 238,457  265,890  170,735  209,572 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,770  5,310  33,413  25,961 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  86,546  90,887 
3 - 6 เดือน -  -  34,623  62,264 

รวม 1,770  5,310  154,582  179,112 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 1,770  5,310  154,582  179,112 

        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 152,180  167,468  1,602  3,007 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 51,521  49,776  5  5,619 

3 - 6 เดือน 984  1,703  -  1,699 
6 - 12 เดือน 10,704  75  6,915  - 
มากกวา่ 12 เดือน 236  795  -  7 

รวม 215,625  219,817  8,522  10,332 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (609)  (1,173)  (355)  (364) 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืนสุทธิ 215,016  218,644  8,167  9,968 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 216,786  223,954  162,749  189,080 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 
 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)    (พันบาท)  
บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ                 
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จ  ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ไทย 100  100  5,000  5,000  52,655  52,655  23,000  - 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั ให้การบริการดา้นการบริหาร ดา้นเทคนิค 

ดา้นการเงิน และสนบัสนุนวิสาหกิจ 
 ไทย 100  100  100,000  100,000  100,000  100,000  -  - 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จ  ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ไทย 95  95  50,000  50,000  47,500  47,500  1,520  - 
บริษทั สกิน เมค สไมส์ จ  ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ไทย 70  70  1,250  1,250  875  875  -  - 
รวม           201,030  201,030  24,520  - 
            

บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ                  
Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100  100  USD 2,000,000  USD 2,000,000         
Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึงน าเขา้และส่งออก สิงคโปร์ 100  100  USD 300,000    USD 300,000         
Do Day Dream Philippines 
   Corporation 

จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึงน าเขา้และส่งออก ฟิลิปปินส์ 51  51  PHP 66,000,000 

 

PHP 66,000,000 

        



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน -  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 11,727 (30)  11,448  (30) 
ยานพาหนะ - -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 2,376 -  2,376  - 
รวม 14,103 (30)  13,824  (30) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4.07 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 6.31 ล้านบาท) 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
96.79 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 52.17 ล้านบาท) ไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
รายได้ 

 
การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายสินคา้ 
 
ลกัษณะและผลกระทบของการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบการเงินระหว่างกาลไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 

 
ส่วนงานด าเนินงาน 

 
 ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ดงันั้นจึงพิจารณา

วา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

 

 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 128,835  258,532 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 53,356  100,692 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 182,191  359,224 

    
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 182,191  359,224 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 182,191  359,224 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั (10,539)  73,785 
    

ตน้ทุนทางการเงิน (38)  (2,896) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2,058  (7,895) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8,519)  62,994 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน    
  
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 299,700  557,613 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 84,724  175,963 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 384,424  733,576 

    
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 384,424  733,576 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 384,424  733,576 
    
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 15,643  205,771 
    

ตน้ทุนทางการเงิน (552)  (6,151) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (4,268)  (24,487) 
ก ำไรส ำหรับงวด 10,823  175,133 

 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 54,849  92,658 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 23,884  48,088 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 78,733  140,746 

    
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 78,733  140,746 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 78,733  140,746 
    
ก าไรจากการด าเนินงาน 25,533  15,813 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (38)  (2,896) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,019  (2,126) 
ก ำไรส ำหรับงวด 26,514  10,791 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน    
  
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 135,815  300,490 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 49,912  76,347 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 185,727  376,837 

    
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 185,727  376,837 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 185,727  376,837 
    
 
 
 
 

   
    



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 49,279  96,496 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (552)  (6,151) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,867)  (16,933) 
ก ำไรส ำหรับงวด 45,860  73,412 

 
11 เงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้ จ านวนเงิน 
   (บาท) (ล้านบาท) 

ปี 2562     
เงินปันผลประจ าปี 2561 24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.5 158.94 
 

12 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

40 

 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (ล้านบาท) 
30 มถุินำยน 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า          

   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 1,613  -  1,613  -  1,613 

 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่า          
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ 1,102  -  1,102  -  1,102 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี    
วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

13 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,268  1,268 
รวม 1,268  1,268 

    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอก
เลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 11,294  5,825 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,949  308 
รวม 17,243  6,133 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

42 

การค ้าประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจ านวน 0.27 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 0.27 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

 
14 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้     

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดวา่จะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุท ธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

 
การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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