
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562              

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี    

30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

(วีระชยั  รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤศจิกายน 2562 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,150,571             1,774,482             2,924,862             1,484,274             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 800,266                2,399,564             800,266                2,399,564             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 225,612                265,890                232,693                209,572                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                            -                            107,000                100,000                
สินคา้คงเหลือ 375,222                391,583                296,789                359,180                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,266                    5,104                    3,468                    2,705                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,559,937             4,836,623             4,365,078             4,555,295             

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            201,030                201,030                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 260,116                274,221                259,058                273,248                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 106,994                108,829                14,772                  16,598                  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั

    ในการเบิกใช้ 20,273                  20,273                  20,273                  20,273                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,249                  6,534                    4,853                    2,183                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,719                    1,723                    26                         26                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 406,351                411,580                500,012                513,358                

รวมสินทรัพย์ 4,966,288             5,248,203             4,865,090             5,068,653             

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

3



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 130,712                156,900                32,250                  52,880                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                            29,492                  -                            29,492                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่า

   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 404                       993                       404                       993                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,558                    4,229                    7,616                    1,663                    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,304                    2,854                    989                       1,081                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 140,978                194,468                41,259                  86,109                  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            61,705                  -                            61,705                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

   และสญัญาเช่าทางการเงิน 1,909                    2,214                    1,909                    2,214                    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,032                    7,096                    1,909                    5,985                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,941                    71,015                  3,818                    69,904                  

รวมหนีสิ้น 144,919                265,483                45,077                  156,013                

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 318,000                318,000                318,000                318,000                
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 317,888                317,888                317,888                317,888                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 4,399,860             4,399,860             4,399,860             4,399,860             
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

  สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,836)                 (31,836)                 -                            -                            
กาํไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ 
     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31,800                  31,800                  31,800                  31,800                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 84,228                  237,541                70,465                  163,092                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,268)                   1,997                    -                            -                            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,796,672             4,957,250             4,820,013             4,912,640             
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 24,697                  25,470                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,821,369             4,982,720             4,820,013             4,912,640             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,966,288             5,248,203             4,865,090             5,068,653             

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 172,911       249,785       108,297       108,254       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 -                   -                   -                   79,997         
รายไดอ่ื้น 18,882         11,208         20,285         17,072         
รวมรายได้ 191,793       260,993       128,582       205,323       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 62,563         97,701         79,605         82,601         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 105,309       108,687       3,787           2,720           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,336         52,030         24,186         42,913         
ตน้ทุนทางการเงิน 33                2,213           33                2,213           

รวมค่าใช้จ่าย 198,241       260,631       107,611       130,447       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (6,448)          362              20,971         74,876         
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (151)             184              4,139           (1,307)          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,297)          178              16,832         76,183         

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน (1,229)          (6,399)          -                   -                   
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,229)          (6,399)          -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -
   สุทธิจากภาษี (1,229)          (6,399)          -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (7,526)          (6,221)          16,832         76,183         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,233)          (674)             16,832         76,183         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,064)          852              -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,297)          178              16,832         76,183         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,112)          (6,137)          16,832         76,183         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,414)          (84)               -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (7,526)          (6,221)          16,832         76,183         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.007)          (0.002)          0.05             0.24             

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 557,335       983,361       294,024       485,091       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 -                   -                   24,520         79,997         
รายไดอ่ื้น 51,066         43,296         56,838         53,454         
รวมรายได้ 608,401       1,026,657    375,382       618,542       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 180,380       319,383       199,062       318,207       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 305,820       371,705       10,077         20,726         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 112,973       127,223       95,960         106,024       
ตน้ทุนทางการเงิน 585              8,364           585              8,364           

รวมค่าใช้จ่าย 599,758       826,675       305,684       453,321       

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 8,643           199,982       69,698         165,221       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,117           24,671         7,006           15,626         
กําไรสําหรับงวด 4,526           175,311       62,692         149,595       

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน (8,294)          1,487           -                   -                   
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,294)          1,487           -                   -                   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว้ 5,569           -                   4,531           -                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,114)          -                   (906)             -                   
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 4,455           -                   3,625           -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -
   สุทธิจากภาษี (3,839)          1,487           3,625           -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 687              176,798       66,317         149,595       

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,176           174,357       62,692         149,595       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,350           954              -                   -                   
กําไรสําหรับงวด 4,526           175,311       62,692         149,595       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,634)          176,780       66,317         149,595       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
       ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,321           18                -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 687              176,798       66,317         149,595       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.004           0.55             0.20             0.47             

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

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

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลง การ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 316,000          4,347,915       117                 (31,836)              31,800            122,492          - 4,786,488       - 4,786,488       
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพิ่มหุน้สามญั 1,888              51,945            (184)               -                         -                     -                     -                               53,649            -                     53,649            
      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                     -                     67                   -                         -                     -                     -                               67                   -                     67                   
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั -                     -                     -                     -                         -                     (66,360)          -                               (66,360)          -                     (66,360)          
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,888              51,945            (117)               -                         -                     (66,360)          -                               (12,644)          -                     (12,644)          

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การเพิ่มขึ้นในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
       จากการไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ยใหม่ -                     -                     -                     -                         -                     -                     -                               -                     22,716            22,716            
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - - - - - - 22,716            22,716            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,888              51,945            (117)               -                         -                     (66,360)          -                               (12,644)          22,716            10,072            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - - 174,357          - 174,357          954                 175,311          
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - 2,423                       2,423              (936)               1,487              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                         -                     174,357          2,423                       176,780          18                   176,798          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 317,888          4,399,860       -                     (31,836)              31,800            230,489          2,423                       4,950,624       22,734            4,973,358       

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม 

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

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย เปลี่ยนแปลง การ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 317,888          4,399,860       -                     (31,836)              31,800            237,541          1,997                       4,957,250       25,470            4,982,720       
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     -                         -                     (158,944)        -                               (158,944)        (3,094)            (162,038)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - - 1,176              - 1,176              3,350              4,526              
   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น - - - - - 4,455              (7,265)                      (2,810)            (1,029)            (3,839)            
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                         -                     5,631              (7,265)                      (1,634)            2,321              687                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 317,888          4,399,860       -                     (31,836)              31,800            84,228            (5,268)                      4,796,672       24,697            4,821,369       

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
ส่วนทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย

ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 316,000              4,347,915           117                     31,800                69,345                4,765,177           
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
      เพิ่มหุน้สามญั 1,888                  51,945                (184)                   -                         -                         53,649                
      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                         67                       -                         -                         67                       
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั -                         -                         -                         -                         (66,360) (66,360)              
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,888                  51,945                (117)                   - (66,360)              (12,644)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - 149,595              149,595              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         149,595              149,595              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 317,888              4,399,860           -                         31,800                152,580              4,902,128           

(พันบาท)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
ส่วนทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย

ที่ออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 317,888              4,399,860           -                         31,800                163,092              4,912,640           
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11 -                         -                         -                         -                         (158,944) (158,944)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         - (158,944)             (158,944)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                         -                         -                         -                         62,692                62,692                
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         3,625                  3,625                  
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         66,317                66,317                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 317,888              4,399,860           -                         31,800                70,465                4,820,013           

(พันบาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 4,526                175,311            62,692              149,595            
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 4,117                24,671              7,006                15,626              
ตน้ทุนทางการเงิน 585                   8,364                585                   8,364                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,257              24,146              24,911              23,886              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 504                   2,193                456                   1,853                
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (72)                   2,914                48                     521                   
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                       67                     -                       67                     
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (505)                 -                       (505)                 -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (22,512)            -                       (22,512)            -                       
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (209)                 112                   -                       -                       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 19,218              1,523                18,895              1,627                
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 169                   (1)                     169                   (1)                     
ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30                     49                     30                     49                     
เงินปันผลรับ -                       -                       (24,520)            (79,997)            
ดอกเบ้ียรับ (25,332)            (34,241)            (26,601)            (36,035)            

5,776                205,108            40,654              85,555              
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 38,709              82,438              (26,680)            67,746              
สินคา้คงเหลือ (2,856)              (119,595)          43,496              (108,513)          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (3,162)              (8,746)              (763)                 5,526                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 5                       (930)                 -                       220                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (27,392)            (120,225)          (21,263)            (205,703)          
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 449                   1,991                (92)                   226                   
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 11,529              40,041              35,352              (154,943)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (13,555)            (44,264)            (4,630)              (35,983)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (2,026)              (4,223)              30,722              (190,926)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
การเปล่ียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

    ท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ -                       15,000              -                       15,000              
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (123,375)          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือกลุ่มสินทรัพย์ -                       (94,888)            -                       -                       
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       22,716              -                       -                       

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

(พันบาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (3,392,722)       (2,919,452)       (3,392,722)       (2,919,452)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 5,015,037         -                       5,015,037         -                       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,499)              (17,820)            (8,247)              (17,663)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       19                     -                       19                     
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (24)                   (3,299)              -                       (2,948)              
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       (17,000)            (100,000)          
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       10,000              -                       
เงินปันผลรับ -                       -                       24,520              79,997              
ดอกเบ้ียรับ 27,005              28,961              30,117              28,659              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,640,797         (2,968,763)       1,661,705         (3,039,763)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -                       53,649              -                       53,649              
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น -                       (253,120)          -                       (253,120)          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                       49,900              -                       49,900              
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (91,197)            (19,887)            (91,197)            (19,887)            
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพือ่ลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน

   จากสัญญาเช่าการเงิน (1,004)              (1,252)              (1,004)              (1,252)              
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (162,038)          (65,933)            (158,944)          (65,933)            
ดอกเบ้ียจ่าย (694)                 (8,210)              (694)                 (8,210)              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (254,933)          (244,853)          (251,839)          (244,853)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 1,383,838         (3,217,839)       1,440,588         (3,475,542)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (7,749)              1,204                -                       -                       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,376,089         (3,216,635)       1,440,588         (3,475,542)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,774,482         4,388,519         1,484,274         4,338,834         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 3,150,571         1,171,884         2,924,862         863,292            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด
   วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิม่ข้ึนในระหวา่งงวด 9,496                15,128              9,099                14,971              

การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (997)                 2,692                (852)                 2,692                
ยอดซื้อสุทธิทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่่ายเป็นเงินสด 8,499                17,820              8,247                17,663              

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

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

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

 บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจัดท า                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561          
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี                     
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว                        
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด         
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม  
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีใช้ใน        
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมใน          
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุ      
ขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน                
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม          
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั          
ไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา         
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น   
 

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

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ก. การพิจารณาเก่ียวกบัตวัการหรือตวัแทน 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญากบัลูกคา้เพื่อส่งสินคา้ในนามของลูกคา้ให้กบัลูกคา้ปลายทาง ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทั
พิจารณาว่าลูกคา้มีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็นเจา้ของในสินคา้โดยพิจารณาจาก
ความเส่ียงดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายดว้ยราคาตามสัญญาสุทธิจากค่านายหน้าท่ีจ่ายให้
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 าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาว่า   
กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้กลุ่มบริษทับนัทึก
การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือได้รับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่ม
บริษทัไม่ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหกัจากรายได ้ทั้งน้ี 
หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ส่วนหกัจากรายไดซ่ึ้งส่งผลใหร้ายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง  
 

TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 กนัยายน 2562 

 
 

หมายเหต ุ

 
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 172,911  7,399  180,310  108,297  -  108,297 
รายไดอ่ื้น  18,882  -  18,882  20,285  -  20,285 
ตน้ทุนขาย   62,563  -  62,563  79,605  -  79,605 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ข 105,309  7,399  112,708  3,787  -  3,787 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  30,336  -  30,336  24,186  -  24,186 
ตน้ทุนทางการเงิน  33  -  33  33  -  33 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้             
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  (6,448)  -  (6,448)  20,971  -  20,971 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  (151)  -  (151)  4,139  -  4,139 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (6,297)  -  (6,297)  16,832  -  16,832 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  (7,526)  -  (7,526)  16,832  -  16,832 
             



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 กนัยายน 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) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท)             
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (0.007)  -  (0.007)  0.05  -  0.05 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 กนัยายน 2562 

 
 

หมายเหต ุ

 
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 557,335  14,800  572,135  294,024  -  294,024 
รายไดอ่ื้น  51,066  -  51,066  81,358  -  81,358 
ตน้ทุนขาย   180,380  -  180,380  199,062  -  199,062 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ข 305,820  14,800  320,620  10,077  -  10,077 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  112,973  -  112,973  95,960  -  95,960 
ตน้ทุนทางการเงิน  585  -  585  585  -  585 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้             
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  8,643  -  8,643  69,698  -  69,698 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,117  -  4,117  7,006  -  7,006 
ก ำไรส ำหรับงวด  4,526  -  4,526  62,692  -  62,692 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  687  -  687  66,317  -  66,317 
 
 
 

 

            



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่                           
   30 กนัยายน 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 ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท)             
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  0.004  -  0.004  0.20  -  0.20 

 
ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
  

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนท่ี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญัในระหว่างงวดมี
ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิกำรหรือบุคคล 

ประเทศที ่

จัดตั้ง / สัญชาต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน          

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั 

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           
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
มีดงัต่อไปน้ี 

 
รำยกำร                        นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ดอกเบ้ียรับ อตัราเงินฝากประจ า 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.1   รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  108,132  107,747 
รายไดค่้าเช่า -  -  129  121 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  972  2,010 
ดอกเบ้ียรับ -  -  503  1,071 
เงินปันผลรับ -  -  -  79,997 

 

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 6,975  26,256  -  - 
ซ้ือสินคา้ 135  -  135  - 
ค่าส่งเสริมการขาย 1,108  4,743  -  - 
ค่าเช่า 213  301  213  45 
ค่าเบ้ียประกนัภยั -  189  -  407 
ค่ารับรอง -  -  -  6 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,751  11,344  8,473  10,143 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 48  281  48  204 
  รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 8,799  11,625  8,521  10,347 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  293,374  425,366 
รายไดค่้าเช่า -  -  385  353 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  3,995  6,499 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,677  2,096 
เงินปันผลรับ -  -  24,520  79,997 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 30,123  119,671  -  - 
ซ้ือสินคา้ 597  1,219  597  1,219 
ค่าส่งเสริมการขาย 4,471  17,620  -  - 
ค่าเช่า 606  991  606  45 
ค่าเบ้ียประกนัภยั -  407  -  407 
ค่ารับรอง 9  6  9  6 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,846  45,698  32,568  41,014 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 120  841  120  613 
  รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 32,966  46,539  32,688  41,627 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2   ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  219,237  185,971 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,086  5,310  -  - 
รวม 2,086  5,310  219,237  185,971 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จ ากดั 
บริษทั สกิน เมค สไมส์ จ ากดั 

4.25 
   - 

 1.9 
1.9 

 100,000 
        - 

 - 
 17,000 

 (10,000) 
    - 

 90,000 
   17,000 

รวม     100,000        107,000 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
 บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71  1,167  71  64 
 รวม 71  1,167  71  64 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 64  87  20  26 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 125,402  115,250  20,278  11,526 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 822,123  856,162  701,582  669,739 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,202,982  802,983  2,202,982  802,983 
รวม 3,150,571  1,774,482  2,924,862  1,484,274 

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

6 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 200,001  900,001  200,001  900,001 
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 500,505  1,101,760  500,505  1,101,760 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 99,760  397,803  99,760  397,803 

รวม 800,266  2,399,564  800,266  2,399,564 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินฝากระยะสั้ นกับสถาบนัการเงินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท      
(31 ธันวาคม 2561: 900 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียต่อปี 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีอยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

   2561  ซ้ือ  ขาย  ยติุธรรม   2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว            
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้   1,101,760  2,700,000  (3,301,760)  505  500,505 
รวม   1,101,760        500,505 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 197,378  225,127  220,051  189,444 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (426)  (1,173)  (355)  (364) 
สุทธิ 196,952  223,954  219,696  189,080 
        
ลูกหน้ีอ่ืน 28,660  41,936  12,997  20,492 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 225,612  265,890  232,693  209,572 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 2,086  5,310  97,660  25,961 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  44,177  90,887 
3 - 6 เดือน -  -  69,622  62,264 

รวม 2,086  5,310  211,459  179,112 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 2,086  5,310  211,459  179,112 

        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 121,045  167,468  1,634  3,007 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 47,759  49,776  -  5,619 

3 - 6 เดือน 15,578  1,703  -  1,699 
6 - 12 เดือน 9,231  75  5,350  - 
มากกวา่ 12 เดือน 1,679  795  1,608  7 

รวม 195,292  219,817  8,592  10,332 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (426)  (1,173)  (355)  (364) 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืนสุทธิ 194,866  218,644  8,237  9,968 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 196,952  223,954  219,696  189,080 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 
 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

   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  79,997 
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  79,997 

            
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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 35 -  35  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 16,553 (203)  16,139  (203) 
ยานพาหนะ - -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 3,588 -  3,588  - 
รวม 20,176 (203)  19,762  (203) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและ
สญัญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3.11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 6.31 ล้านบาท) 

 
การค า้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
96.20 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 97.95 ล้านบาท) ได้ถูกน าไปวางเป็นหลักประกันส าหรับวงเงินสินเช่ือจาก    
สถาบนัการเงิน 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 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 
 

 ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ดงันั้นจึงพิจารณาวา่
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 134,464  207,839 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 38,447  41,946 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 172,911  249,785 
    

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 172,911  249,785 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 

รวม 172,911  249,785 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั (6,415)  2,575 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (33)  (2,213) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 151  (184) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (6,297)  178 

 

 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 434,164  765,452 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 123,171  217,909 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 557,335  983,361 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 557,335  983,361 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 557,335  983,361 
    
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 9,228  208,346 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (585)  (8,364) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (4,117)  (24,671) 
ก ำไรส ำหรับงวด 4,526  175,311 

 
 
   



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 89,626  74,657 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 18,671  33,597 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 108,297  108,254 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 108,297  108,254 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 108,297  108,254 
    
ก าไรจากการด าเนินงาน 21,004  77,089 
    
ตน้ทุนทางการเงิน (33)  (2,213) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (4,139)  1,307 
ก ำไรส ำหรับงวด 16,832  76,183 

 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 225,432  375,147 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 68,592  109,944 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 294,024  485,091 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 294,024  485,091 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 294,024  485,091 
    
    
    
    



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562  2561 
 (พันบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 70,283  173,585 
    
ตน้ทุนทางการเงิน (585)  (8,364) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,006)  (15,626) 
ก ำไรส ำหรับงวด 62,692  149,595 

 
11 เงินปันผล 

 
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 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 
30 กนัยำยน 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          

   ด้วยมูลค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 501  -  501  -  501 

 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          
   ด้วยมูลค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 1,102  -  1,102  -  1,102 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่
ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี    
วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
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 าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

13 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,024  6,024 
รวม 6,024  6,024 

    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า 
   ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 10,023  4,616 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,497  224 
รวม 14,520  4,840 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจ านวน 0.27 ลา้นบาท     
(31 ธันวาคม 2561: 0.27 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  
 

14 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดวา่จะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเ ส่ียงของ เ งินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเว้นการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น             
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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