
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน)  
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (จ) และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
สินคา้คงเหลือมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า สินคา้คงเหลือส่วน
ใหญ่คือบรรจุภัณฑ์และสินค้าส าเร็จรูปประเภท
ผลิตภณัฑค์วามงามซ่ึงมีอายจุ  ากดั นอกจากนั้นสินคา้
คงเหลือของกลุ่มบริษัทยงัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
แข่งขนัสูงและมีสินคา้ทดแทนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
เป็นจ านวนมากในตลาด ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีความ
เส่ียงท่ีสินค้าอาจจะเส่ือมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย 
และมูลค่าตามบัญชีของสินคา้คงเหลืออาจสูงกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการ

บริหารจัดการสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท วิธีการ

พิจารณาประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้า

คงเหลือและพิจารณาการปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่ม

บริษทั 
 

• เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับของสินคา้คงเหลือรวมถึง

สภาพของสินคา้คงเหลือ 
 

• สุ่มทดสอบตวัอย่างมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บกบัเอกสารการ

ขายภายหลงัวนัส้ินปีหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย

กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

• สุ่มทดสอบการค านวณอายขุองรายงานสินคา้คงเหลือกบั

เอกสารท่ีเก่ียวข้องว่าสินค้าคงเหลือถูกจัดประเภทไว้

ในช่วงอายุท่ีเหมาะสมหรือไม่และทดสอบการค านวณ

ประมาณการสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพตามนโยบายบญัชี

บริษทั 
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การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ (ต่อ) 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (จ) และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปีกบัประมาณการท่ี

ก าหนดจากผลการด าเนินงานในอดีต และแผนการ

ด าเนินงานในอนาคต เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

การประมาณการของบริษัทเก่ียวกับมูลค่าของสินค้า

คงเหลือ และ 
 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 

การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เคร่ืองหมายการคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ซ), (ฌ) และ 13  ของงบการเงินรวม 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เคร่ืองหมายการคา้ 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจในปี 2561 
 
ผู ้บริหารมีการพิจารณาการด้อยค่าโดยประมาณ 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเป็นประจ าทุกส้ินงวด  
การประเมินมูลค่าท่ีไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นและการ
ก าหนดขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณในการก าหนด
ขอ้สมมติและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการ
คิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึง
เห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• สอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจถึงกระบวนการ  ใน
การระบุและพิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า 
 

• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้
ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีส าคญัในรายงานการประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง แนวโนม้ของอุตสาหกรรม
และข้อมูลท่ีหาได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน 
รวมทั้งประเมินมูลค่าแบบจ าลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทั
ใช้และอัตราคิดลดและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อ
สมมติท่ีส าคญั และ 
 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการวดัมูลค่าค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3, 4 (ฎ), (ฑ), (ณ) และ 19 ของงบการเงินรวม 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
รายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 95 ของ
รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและเน่ืองจากกลุ่มบริษทั
เข้าท าสัญญาและข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้าท่ีมี
ขอ้ตกลงในการให้ส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายท่ี
หลากหลาย รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้
ยอดขายในบางช่วงเวลา ท าให้รายการขาย ส่วนลด
และค่าส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการ
รับรู้และการแสดงรายการท่ีต่างกนั ขา้พเจา้จึงเห็นวา่
เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• สอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจนโยบายการรับรู้
รายไดแ้ละการแสดงรายการส่วนลด และค่าส่งเสริมการ
ขายของกลุ่มบริษทั 
 

• ประเมินการออกแบบและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
รับรู้รายได ้

 

• สุ่มทดสอบรายการขายกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี 

 

• สุ่มทดสอบการค านวณรายการการใหส่้วนลด ค่าส่งเสริม
การขาย การตั้งค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย กบัเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและ
ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี 

 

• สุ่มทดสอบการตั้งค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่ายกบัเอกสาร
การจ่ายเงิน ใบลดหน้ีและเอกสารภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,023,690,359      1,774,482,026      824,942,712         1,484,274,111      

เงินลงทุนชวัคราว 8 2,908,041,682      2,399,564,269      2,908,041,682      2,399,564,269      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 9 240,639,677         265,889,558         232,594,882         209,572,444         

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           114,000,000         100,000,000         

สินคา้คงเหลือ 10 361,815,951         391,583,315         276,665,435         359,180,129         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 20,560,540           5,103,996             5,352,677             2,704,780             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,554,748,209      4,836,623,164      4,361,597,388      4,555,295,733      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           - 201,029,510         201,029,510         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 257,934,978         274,221,221         255,568,933         273,248,147         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5, 13 99,295,770           108,828,528         14,174,399           16,598,160           

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั

    ในการเบิกใช้ 14 20,273,000           20,273,000           20,273,000           20,273,000           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 22,742,375           6,533,947             5,320,544             2,182,610             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,714,632             1,723,364             29,130                  26,130                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 401,960,755         411,580,060         496,395,516         513,357,557         

รวมสินทรัพย์ 4,956,708,964      5,248,203,224      4,857,992,904      5,068,653,290      

 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 180,979,629         156,899,580         43,480,711           52,880,088           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 -                           29,492,352           -                           29,492,352           

หนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่า

   ทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 408,664                993,117                408,664                993,117                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,521,982             4,229,115             3,521,982             1,663,375             

หนีสินหมุนเวยีนอนื 5,112,917             2,854,193             983,027                1,080,818             

รวมหนีสินหมุนเวียน 190,023,192         194,468,357         48,394,384           86,109,750           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 -                           61,704,732           -                           61,704,732           

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ

   และสัญญาเช่าทางการเงิน 15 1,805,352             2,214,017             1,805,352             2,214,017             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 2,295,839             7,096,130             2,134,200             5,984,612             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,101,191             71,014,879           3,939,552             69,903,361           

รวมหนีสิน 194,124,383         265,483,236         52,333,936           156,013,111         

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 17 318,000,000         318,000,000         318,000,000         318,000,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 317,887,700         317,887,700         317,887,700         317,887,700         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

  สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,835,833)         (31,835,833)         -                           -

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 31,800,000           31,800,000           31,800,000           31,800,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,121,775           237,540,942         56,111,406           163,092,617         

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (6,296,817)           1,996,789             -                           -                           

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,740,536,687      4,957,249,460      4,805,658,968      4,912,640,179      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 22,047,894           25,470,528           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,762,584,581      4,982,719,988      4,805,658,968      4,912,640,179      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,956,708,964      5,248,203,224      4,857,992,904      5,068,653,290      

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6, 19 729,064,786         1,249,634,784      372,514,187         594,966,121         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 11 -                           -                           24,519,077           79,996,800           

รายไดอื้น 67,375,149           54,349,146           74,400,044           65,946,506           

รวมรายได้ 796,439,935         1,303,983,930      471,433,308         740,909,427         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 10 258,248,027         412,354,849         272,003,699         402,054,044         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 431,913,701         510,495,738         13,560,506           16,576,581           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 166,645,583         158,727,003         134,195,203         134,921,404         

ตน้ทุนทางการเงิน 612,707                9,496,811             612,707                9,496,811             

รวมค่าใช้จ่าย 857,420,018         1,091,074,401      420,372,115         563,048,840         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (60,980,083)         212,909,529         51,061,193           177,860,587         

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 (7,763,188)           28,417,975           2,596,339             17,753,330           

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 19 (53,216,895)         184,491,554         48,464,854           160,107,257         

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

   หน่วยงานต่างประเทศ (9,191,041)           1,668,811             -                           -                           

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (9,191,041)           1,668,811             -                           -                           

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 16, 22 5,386,848             -                           4,371,731             -                           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (1,077,370)           -                           (874,346)              -                           

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,309,478             -                           3,497,385             -                           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษีเงนิได้ (4,881,563)           1,668,811             3,497,385             -                           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (58,098,458)         186,160,365         51,962,239           160,107,257         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (53,785,195)         181,408,638         48,464,854           160,107,257         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 568,300                3,082,916             -                           -                           

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (53,216,895)         184,491,554         48,464,854           160,107,257         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (57,769,323)         183,405,427         51,962,239           160,107,257         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (329,135)              2,754,938             -                           -                           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (58,098,458)         186,160,365         51,962,239           160,107,257         

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 23 (0.17)                    0.57                     0.15                     0.50                     

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกวา่ทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย เปลียนแปลง การแปลงค่า ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 17 1,887,700      51,944,784          (184,050)        -                        -                     -                         -                               53,648,434       -                          53,648,434         

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

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                     -                           -                     -                        -                     (66,360,000)       -                               (66,360,000)      -                          -66,360,000

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

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

   การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การเพมิขึนในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

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

   รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - - - - - - 22,715,590         22,715,590         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

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

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

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกวา่ทุน

ส่วนทุน จากการ รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย เปลียนแปลง การแปลงค่า ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 317,887,700  4,399,859,862     -                     (31,835,833)      31,800,000    237,540,942       1,996,789                4,957,249,460  25,470,528         4,982,719,988    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                     -                           -                     -                        (158,943,450)     -                               (158,943,450)    (3,093,499)          -162,036,949

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                           -                     -                        -                     (158,943,450)     -                               (158,943,450)    (3,093,499)          (162,036,949)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร (ขาดทุน) -                     -                           -                     -                        -                     (53,785,195)       - (53,785,195)      568,300              (53,216,895)        

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                     -                           -                     -                        -                     4,309,478           (8,293,606)               (3,984,128)        (897,435)             (4,881,563)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                           -                     -                        -                     (49,475,717)       (8,293,606)               (57,769,323)      (329,135)             (58,098,458)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 317,887,700  4,399,859,862     -                     (31,835,833)      31,800,000    29,121,775         (6,296,817)               4,740,536,687  22,047,894         4,762,584,581    

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพมิหุ้นสามญั 17 1,887,700           51,944,784           (184,050)             -                          -                          53,648,434             

      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                          -                             67,050                -                          -                          67,050                     

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                          -                             -                          -                          (66,360,000)        (66,360,000)            

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                          -                             -                          -                          -                          -                               

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                          -                             -                          -                          160,107,257       160,107,257           
โอนไปกาํไรสะสม -                      -                        -                      -                      160,107,257       160,107,257           

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

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ส่วนทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย

ทีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 317,887,700       4,399,859,862      -                          31,800,000         163,092,617       4,912,640,179        

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                          -                             -                          -                          (158,943,450)      (158,943,450)          -                      

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                             -                          -                          (158,943,450)      (158,943,450)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                          - - - 48,464,854         48,464,854             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                          -                             -                          -                          3,497,385           3,497,385                

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                          -                             -                          -                          51,962,239         51,962,239             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 317,887,700       4,399,859,862      -                          31,800,000         56,111,406         4,805,658,968        

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (53,216,895)          184,491,554         48,464,854           160,107,257         

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 (7,763,188)            28,417,975           2,596,339             17,753,330           

ตน้ทุนทางการเงิน 612,707                9,496,811             612,707                9,496,811             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13 33,698,109           32,124,285           33,195,471           31,766,527           

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,090,000             -                            -                            -                            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 586,558                2,923,664             521,319                2,470,823             

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (363,854)               (1,439,540)            575,152                (237,586)               

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                            67,050                  -                            67,050                  

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 8 (8,041,682)            (1,760,342)            (8,041,682)            (1,760,342)            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (22,512,289)          (4,665,862)            (22,512,289)          (4,665,862)            

กาํไรจากการต่อรองราคาซือ 5 -                            (2,165,690)            -                            -                            

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 9 5,981,943             952,935                5,873,813             354,938                

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 10 40,428,113           4,663,375             39,203,091           4,298,501             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 168,807                (907)                      168,807                (907)                      

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 29,952                  48,678                  29,952                  48,678                  

เงินปันผลรับ 11 -                            -                            (24,519,077)          (79,996,800)          

ดอกเบยีรับ (33,780,780)          (48,136,402)          (35,318,667)          (50,631,952)          

(37,082,499)          205,017,584         40,849,790           89,070,466           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 18,378,055           167,886,164         (35,194,785)          197,899,232         

สินคา้คงเหลือ (10,660,749)          (99,352,787)          43,311,602           (92,443,315)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (15,456,545)          8,055,970             (2,647,897)            8,915,552             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 8,732                    (1,449,125)            (3,000)                   220,071                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 24,086,008           (148,869,656)        (9,445,590)            (245,997,872)        

หนีสินหมุนเวียนอนื 2,258,725             2,352,243             (97,791)                 (88,518)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (18,468,273)          133,640,393         36,772,329           (42,424,384)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (15,028,911)          (45,088,566)          (4,750,011)            (36,240,195)          

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (33,497,184)          88,551,827           32,022,318           (78,664,579)          

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

   ทมีีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ -                            15,000,000           -                            15,000,000           

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (123,374,625)        

เงินสดจ่ายเพอืซือกลุ่มสินทรัพย์ 5 -                            (94,887,850)          -                            -                            

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            22,715,590           -                            -                            

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (6,592,721,658)     (5,057,803,927)     (6,592,721,658)     (5,057,803,927)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 6,114,798,216      2,664,665,862      6,114,798,216      2,664,665,862      

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,864,847)          (28,799,909)          (13,012,181)          (28,352,108)          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,961                    18,869                  4,961                    18,869                  

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (38,946)                 (2,876,109)            (15,000)                 (2,531,350)            

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 6 -                            -                            (24,000,000)          (100,000,000)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 6 -                            -                            10,000,000           -                            

เงินปันผลรับ -                            -                            24,519,077           79,996,800           

ดอกเบยีรับ 38,182,770           44,547,700           41,038,136           43,876,127           

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (454,639,504)        (2,437,419,774)     (439,388,449)        (2,508,504,352)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 17 -                            53,648,434           -                            53,648,434           

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

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            49,900,000           -                            49,900,000           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (91,197,084)          (26,896,416)          (91,197,084)          (26,896,416)          

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสัญญาเช่าการเงิน (1,130,598)            (1,669,082)            (1,130,598)            (1,669,082)            

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (162,036,949)        (65,933,066)          (158,943,450)        (65,933,066)          

ดอกเบยีจ่าย (694,136)               (9,296,121)            (694,136)               (9,296,121)            

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (255,058,767)        (267,391,026)        (251,965,268)        (267,391,026)        

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (743,195,455)        (2,616,258,973)     (659,331,399)        (2,854,559,957)     

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (7,596,212)            2,221,538             -                            -                            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (750,791,667)        (2,614,037,435)     (659,331,399)        (2,854,559,957)     

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 1,023,690,359      1,774,482,026      824,942,712         1,484,274,111      

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทซืีอในระหว่างปี

   มีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทเีพมิขึนในระหว่างปี 12 15,554,241           25,465,160           13,703,989           25,017,311           

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ (689,394)               3,334,749             (691,808)               3,334,797             

ยอดซือสุทธิทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ทจ่ีายเป็นเงนิสด 14,864,847           28,799,909           13,012,181           28,352,108           

. .

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

19



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

20 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การซ้ือธุรกิจ 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 เงินลงทุนชัว่คราว 
9 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
24 เงินปันผล 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 32  
ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 
2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย   
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ 
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”)  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เ ร่ือง สัญญาก่อสร้าง  (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัด
เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

3, 4 (ณ) และ 19 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้  
• การขาย สินค้าและบริการหลายประ เภท เข้าด้ว ยกันจะสามารถบัน ทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลา

หน่ึง  
• ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการเป็น

ตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
• การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหนา้ระยะยาวจากลูกคา้มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา

เงินท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่  
4 (ท) และ 15 การบญัชีส าหรับขอ้ตกลงซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่า และการจดัประเภทสญัญาเช่า 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
3, 4 (ณ) และ 19 การรับรู้รายไดท่ี้มีการประมาณการรับคืนสินคา้  
5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

9  การวดัมูลค่าค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
22 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
 
3  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้
มาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกเฉพาะกบัสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2561 ซ่ึงไดเ้คยรายงาน
ไวต้าม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล
ของ TFRS 15 จะไม่ถูกน ามาใชก้บัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บท่ีไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการ
ส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี  
TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้
ท่ีมีนัยส าคัญไปให้กับผู ้ซ้ือแล้ว  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้ นความส า เ ร็จของรายการ ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้า 
ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการนั้น 
 

ก. สิทธิในการคืนสินคา้ 
 

ตาม TAS 18 รายไดจ้ากสัญญาขายสินคา้ท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้จะรับรู้เม่ือมีการประมาณการรับคืน
สินคา้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเขา้เง่ือนไขอ่ืนทั้งหมดในการรับรู้รายได ้หากไม่สามารถประมาณการรับคืนสินคา้
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือจะยงัไม่รับรู้รายไดจ้นกระทัง่ระยะเวลาในการคืนสินคา้ไดห้มดไป หรือเม่ือสามารถประมาณ
การรับคืนสินคา้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ตาม TFRS 15 รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต ส าหรับกรณีน้ีกิจการจะรับรู้หน้ีสินเงินคืนและ
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้ ดงันั้น ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณการรับคืนสินคา้ไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ รายไดท่ี้รับรู้ตาม TFRS 15 จะเร็วกว่า TAS 18 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้หน้ีสินเงินคืน (ซ่ึง
ไดร้วมอยู่ในเจา้หน้ีอ่ืน) ลดลง นอกจากน้ี กิจการยงัจะรับรู้สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้เป็นสินทรัพยซ่ึ์งแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ  

 

ข. การพิจารณาเก่ียวกบัตวัการหรือตวัแทน 
 

1) กลุ่มบริษทัท าสญัญากบัลูกคา้เพื่อส่งสินคา้ในนามของลูกคา้ใหก้บัลูกคา้ปลายทาง ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทั
พิจารณาวา่ลูกคา้มีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของในสินคา้โดยพิจารณาจาก
ความเส่ียงดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายไดจ้ากการขายดว้ยราคาตามสัญญาสุทธิจากค่านายหนา้ท่ีจ่าย
ให้ลูกคา้รายดงักล่าว เม่ือไดส่้งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ปลายทาง ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
พิจารณาว่าลูกคา้มีการควบคุมสินคา้ก่อนท่ีจะส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทางหรือไม่ โดยกลุ่มบริษทั
ประเมินว่าลูกคา้ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ก่อนท่ีจะส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทาง ดงันั้นลูกคา้คนกลางจึง
ถือเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัในการขายสินคา้ดงักล่าวให้กบัลูกคา้ปลายทาง กลุ่มบริษทัจึงรับรู้รายได้
ดงักล่าวดว้ยราคาขายท่ีเป็นเอกเทศและรับรู้ค่านายหนา้ท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้คนกลางเป็นค่าใชจ่้าย 
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2) กลุ่มบริษทัท าสัญญาในการจดัหาสินคา้ให้ลูกคา้ และไดท้ าสัญญาอีกฉบบักบัผูข้ายเพื่อซ้ือและตกลงให้
ผูข้ายส่งสินคา้โดยตรงไปให้ลูกคา้ดงักล่าว ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีความเส่ียง 
และผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของในสินคา้โดยพิจารณาจากความเส่ียงดา้นเครดิต และ
สรุปได้ว่ากลุ่มบริษทัเป็นตวัการและรับรู้รายได้จากการขาย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทัต้อง
พิจารณาว่ากลุ่มบริษัทควบคุมสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทประเมินว่า             
กลุ่มบริษทัไม่มีความรับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัตามภาระท่ีระบุในสัญญากลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงใน
สินคา้คงเหลือทั้งก่อนหรือหลงัการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่มีส่วนในการตดัสินใจ
ก าหนดราคาขายของสินค้าดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงสรุปว่ากลุ่มบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และสินคา้คงเหลือลดลง และรายได้ค่า
นายหนา้เพิ่มข้ึนและมีการรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  

 

ค. เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 

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

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่                           
  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  
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  729,065  28,699  757,764  372,514  -  372,514 
รายไดอ่ื้น  67,375  -  67,375  98,919  -  98,919 
ตน้ทุนขาย   258,248  -  258,248  272,004  -  272,004 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  431,914  28,699  460,613  13,560  -  13,560 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  166,645  -  166,645  134,195  -  134,195 
ตน้ทุนทางการเงิน  613  -  613  613  -  613 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้             
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  (60,980)  -  (60,980)  51,061  -  51,061 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (7,763)  -  (7,763)  2,596  -  2,596 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี  (53,217)  -  (53,217)  48,465  -  48,465 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  (58,098)  -  (58,098)  51,962  -  51,962 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 
การรวมธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
(จ) สินค้าคงเหลือ  
 
 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   

 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั  หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

  
ตน้ทุนค านวณโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 
สินคา้ส าเร็จรูปท่ีจา้งผลิต -   ราคาทุนวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต -   ราคาต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตาม    
วิธีราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน -   ราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีและจะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
โดยประมาณในการขาย 

  
 บริษทัไดท้ าการตั้งค่าการประมาณการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

(ฉ) เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

32 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั ไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3-10  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี 

  
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน  
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เคร่ืองหมาย
การคา้ เป็นตน้ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และไม่ไดค้  านวณค่าตดัจ าหน่าย แต่
จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือบ่อยข้ึนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า การประเมินการจดัประเภทของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเป็นประเภทท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไดมี้การทบทวนทุกปี  

  
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2 - 10   ปี 

เคร่ืองหมายการคา้ 3 -  7   ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
 (ฌ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ   
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการ
จ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแส
เงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฐ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    
 
โครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงานของกลุ่มบริษทัอนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทั
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิสุทธิจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ จะถูกรับรู้ในทุน
เรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง  

 
(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทั ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรัับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

  
(ณ) รายได้ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ส าหรับรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 3 
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(ด)   รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา   
 

(ต) รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย   
 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
 รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า 
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(น) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออก 
จ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้
สามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน  
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(บ)     บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล 
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท       
หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละ
สินทรัพยอ่ื์น 

 
5 กำรซ้ือธุรกจิ     

  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาโอนซ้ือ
เคร่ืองหมายการคา้ “อ๊อกซ่ีเคียว (Oxe’ Cure)” สูตรการผลิตสินคา้ สินคา้คงเหลือ และฐานขอ้มูลลูกคา้ในผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวจากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 94.89 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกลุ่มสินทรัพยจ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 
30.70 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจ านวน 1.71 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่าย
บริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจ านวน 9.78  ลา้น
บาท และก าไรรวมส าหรับงวดเพิ่มข้ึนจ านวน 2.19 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติ
ในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2561 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

    (พันบาท) 
เงินสด     94,888 
รวม    94,888 

 

สินทรัพย์ท่ีระบุท่ีได้มา 
    มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ    5,214 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    91,840 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    97,054 

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ    (2,166) 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    94,888 

 
มูลค่ายติุธรรมต่อไปน้ีไดพ้ิจารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการ 
 
• มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เคร่ืองหมายการคา้) ไดรั้บการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 
ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระรายหน่ึงเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ี
ระบุไดข้องรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระ
ดงักล่าวแลว้ 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณารายการมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดรั้บมาท่ีระบุไดจ้ากการซ้ือธุรกิจ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ” เป็นจ านวนเงิน 2.2 ลา้นบาท  
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6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่ง

กนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกจิกำรหรือบุคคล 

ประเทศที ่

จัดตั้ง / สัญชาต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่ม
บริษทั 

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 ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร                        นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด ราคาตลาดหกัส่วนลด 
รายไดค่้าเช่า ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการขนส่ง ตามอตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดซ้ือสินคา้ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขายสินคา้  
ดอกเบ้ียรับ อตัราเงินฝากประจ า 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดหกัส่วนลด 
ค่าส่งเสริมการขาย ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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6.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  373,996  533,872 
รายไดค่้าเช่า -  -  515  484 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  5,003  8,593 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,201  3,167 
เงินปันผลรับ -  -  24,519  79,997 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 33,818  138,184  -  - 
ซ้ือสินคา้ 1,058  1,219  1,058  1,219 
ค่าส่งเสริมการขาย 5,215  23,886  -  - 
ค่าเช่า 774  1,353  774  180 
ค่าเบ้ียประกนัภยั -  536  -  536 
ค่ารับรอง 9  6  9  6 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนส าคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,669  54,936  39,669  50,108 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 168  1,121  168  817 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 39,837  56,057  39,837  50,925 
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6.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  229,495  185,971 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,305  5,310  -  - 
รวม 1,305  5,310  229,495  185,971 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
รายการเคลื่อนไหว ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
   ของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          
บริษทัยอ่ย 1.90  100,000  24,000  (10,000)  114,000 
รวม   100,000      114,000 

          
2561          
บริษทัยอ่ย 4.25  -  100,000  -  100,000 
รวม   -      100,000 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  79  - 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466  1,167  264  64 
รวม 466  1,167  343  64 
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6.3 สญัญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษทัมีสญัญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 
ก) บริษทัมีสัญญาให้บริการกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จ ากดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั บริษทั ดรีม เดอร์มา 

โทโลจี จ ากดั และบริษทั สกิน เมค สไมส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขของแต่ละสญัญา บริษทัตกลง
ใหบ้ริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะน า รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการ
รายเดือนใหก้บับริษทั ตามจ านวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา  

 
ข) บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จ ากดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 

จ ากัด และบริษัท สกิน เมค สไมส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้เ ง่ือนไขของแต่ละสัญญา          
บริษทัตกลงให้บริษทัยอ่ยใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งส านกังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน
แต่ละสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บับริษทั ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 

ค) บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหน่ึงกับ  Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการดา้นการบริหารลูกหน้ีและการจดัการ
เงินทุน ในการน้ี บริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัในอตัราร้อยละ 
0.1 ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญาน้ีส้ินสุดเม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเม่ือฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 74  87  27  26 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 112,351  115,250  14,789  11,526 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 908,280  856,162  807,142  669,739 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,985  802,983  2,985  802,983 
รวม 1,023,690  1,774,482  824,943  1,484,274 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.45 ต่อปี   
(2561: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.9 ต่อปี) 

 
8 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน -  900,001  -  900,001 
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 2,908,042  1,101,760  2,908,042  1,101,760 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด -  397,803  -  397,803 

รวม 2,908,042  2,399,564  2,908,042  2,399,564 

 
ตราสารหน้ีที่จะถอืจนครบก าหนด        
อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) -  1.82 - 1.83  -  1.82 - 1.83 
ครบก าหนดรับช าระภายใน (ปี) -  0.5  -  0.5 
 
ดอกเบ้ียรับ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 9.48 ลา้นบาท (2561: 9.36 ล้านบาท) 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตราสารทุนที่อยู่ ในความ
ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม   ซ้ือ   ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

 (พันบาท) 
2562  

เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 1,101,760   5,100,000  (3,301,760)  8,042  2,908,042 
รวม 1,101,760        2,908,042 

          

2561  

เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้               -   3,760,000  (2,660,000)  1,760  1,101,760 
รวม -        1,101,760 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   6 1,305  5,310  218,754  179,112 
กิจการอ่ืน  226,674  219,817  6,232  10,332 
รวม  227,979  225,127  224,986  189,444 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (6,389)  (1,173)  (6,229)  (364) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  221,590  223,954  218,757  189,080 
         

ลูกหนีอ่ื้น         
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดค้า้งรับ  -  -  1,941  3,582 
ลูกหน้ีอ่ืน  -  -  8,800  3,277 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 6 -  -  10,741  6,859 
         

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  5,799  23,977  2,987  3,078 
รายไดค้า้งรับ  40  4,402  40  4,402 
ลูกหน้ีอ่ืน  13,211  13,557  70  6,153 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืนสุทธิ  19,050  41,936  3,097  13,633 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ   19,050  41,936  13,838  20,492 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ  240,640  265,890  232,595  209,572 

       
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี  5,982  953  5,874  355 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,305  5,310  87,264  25,961 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  85,342  90,887 
3 - 6 เดือน 
6 -12 เดือน 

- 
- 

 - 
- 

 29,801 
16,347 

 62,264 
- 

รวม 1,305  5,310  218,754  179,112 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัสุทธิ 1,305  5,310  218,754  179,112 

        

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 141,196  167,468  -  3,007 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53,307  49,776  3  5,619 

3 - 6 เดือน 19,446  1,703  -  1,699 
6 - 12 เดือน 3,727  75  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 8,998  795  6,229  7 

รวม 226,674  219,817  6,232  10,332 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,389)  (1,173)  (6,229)  (364) 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอ่ืนสุทธิ 220,285  218,644  3  9,968 
        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 221,590  223,954  218,757  189,080 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 
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10 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 182,700  142,574  97,627  110,239 
สินคา้ระหวา่งผลิต 5,804  7,322  5,804  7,322 
วตัถุดิบ 63,346  62,253  63,306  62,253 
บรรจุภณัฑ ์ 132,156  179,796  130,992  179,053 
วสัดุส้ินเปลือง 4,150  5,938  4,123  5,890 
รวม 388,156  397,883  301,852  364,757 
หัก ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (26,340)  (6,300)  (25,187)  (5,577) 
สุทธิ 361,816  391,583  276,665  359,180 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย       
- ตน้ทุนขาย 217,820  407,692  232,801  397,755 
- การปรับลดมูลค่า 40,428  4,663  39,203  4,299 
สุทธิ 258,248  412,355  272,004  402,054 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)    (พันบาท)  
บริษัทย่อยทางตรง                 
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 ใหก้ารบริการดา้นการบริหาร 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  1,519  - 
บริษทั สกิน เมค สไมส์ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ไทย 70  70  1,250  1,250  875  875  -  - 
รวม           201,030  201,030  24,519  79,997 
            

บริษัทย่อยทางอ้อม                  
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 
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12   ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 59,596 138,475 100,040 17,899 9,372 325,382 
เพ่ิมข้ึน - 3,523 4,560 - 17,382 25,465 
โอน - 2,268 13,179 - (15,447) - 
จ าหน่าย - - (185) - - (185) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 

 
59,596 

 
144,266 

 
117,594 

 
17,899 

 
11,307 

 
350,662 

เพ่ิมข้ึน - 2,205 7,461 1,368 4,520 15,554 
โอน - 3,619 10,816 - (14,435) - 
จ าหน่าย - - (729) - - (729) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 59,596 150,090 135,142 19,267 1,392 365,487 
       

ค่าเส่ือมราคา       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 13,644 26,010 7,166 - 46,820 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,097 19,060 3,558 - 29,715 
จ าหน่าย - - (94) - - (94) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  
และ 1 มกรำคม 2562 

 
- 

 
20,741 

 
44,976 

 
10,724 

 
- 

 
76,441 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,229 20,980 3,007 - 31,216 
จ าหน่าย - - (105) - - (105) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - 27,970 65,851 13,731 - 107,552 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั 59,596 123,525 72,618 867 11,307 267,913 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน 

   
- 

 
- 

 
- 

 
6,308 

 
- 

 
6,308 

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

       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั 59,596 122,120 69,291 2,766 1,392 255,165 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน - - - 2,770 - 2,770 

 59,596 122,120 69,291 5,536 1,392 257,935 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 59,596 138,475 98,806 17,899 9,372 324,148 
เพ่ิมข้ึน - 3,523 4,131 - 17,363 25,017 
โอน - 2,268 13,179 - (15,447) - 
จ าหน่าย - - (185) - - (185) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 

 
59,596 

 
144,266 

 
115,931 

 
17,899 

 
11,288 

 
348,980 

เพ่ิมข้ึน - 2,205 6,961 - 4,539 13,705 
โอน - 3,619 10,816 - (14,435) - 
จ าหน่าย - - (729) - - (729) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 59,596 150,090 132,979 17,899 1,392 361,956 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 13,644 25,630 7,166 - 46,440 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,097 18,731 3,558 - 29,386 
จ าหน่าย - - (94) - - (94) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  
และ 1 มกรำคม 2562 

 
- 

 
20,741 

 
44,267 

 
10,724 

 
- 

 
75,732 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,229 20,553 2,975 - 30,757 
จ าหน่าย - - (102) - - (102) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - 27,970 64,718 13,699 - 106,387 

       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ
บริษทั 59,596 123,525 71,664 867 11,288 266,940 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน 

   
- 

 
- 

 
- 

 
6,308 

 
- 

 
6,308 

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

       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562       
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ
บริษทั 59,596 122,120 68,261 1,430 1,392 252,799 

ภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน - - - 2,770 - 2,770 

 59,596 122,120 68,261 4,200 1,392 255,569 
 

ราคาทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคง    
ใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
งบการเงินรวม 16,989  5,436 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 16,601  5,430 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
95.61 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 97.95 ล้านบาท) ไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน (หมายเหตุขอ้ 15) 

 
13   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

หมายเหต ุ  
เคร่ืองหมาย
การคา้  

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์  รวม 

   (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   5,456  13,312  18,768 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5  91,840  -  91,840 
เพิ่มข้ึน   -  2,876  2,876 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562   97,296  16,188  113,484 
เพิ่มข้ึน   18  21  39 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   97,314  16,209  113,523 

 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   187  2,082  2,269 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   761  1,625  2,386 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562   948  3,707  4,655 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   761  1,721  2,482 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   7,090  -  7,090 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   8,799  5,428  14,227 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561    96,348  12,481  108,829 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   88,515  10,781  99,296 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

  
เคร่ืองหมาย
การคา้  

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์  

 
รวม 

   (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   5,456  13,231  18,687 
เพิ่มข้ึน   -  2,531  2,531 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562   5,456  15,762  21,218 
เพิ่มข้ึน   -  15  15 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   5,456  15,777  21,233 

 

ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   187  2,075  2,262 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   761  1,597  2,358 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562   948  3,672  4,620 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   762  1,677  2,439 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   1,710  5,349  7,059 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561    4,508  12,090  16,598 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   3,746  10,428  14,174 

 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคต โดยอาศยัประสบการณ์ใน
อดีตปรับปรุงดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ และอตัราคิดลดซ่ึงค านวณจากตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุน ทั้งน้ี
จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
เคร่ืองหมายการคา้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงได้พิจารณาตั้งส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองหมายการคา้เป็น
จ านวนเงิน 7.09 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (2561: ไม่ม)ี 
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14 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ เป็นจ านวนเงินรวม       
20.27 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2561: 20.27 ล้านบาท) เพื่อ
การปฏิบติัตามเง่ือนไขในการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งและเป็นหลกัประกนัการท่ี
สถาบนัการเงินผูรั้บฝากออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพื่อเป็นหลกัประกนัในนามกลุ่มบริษทั 

 
15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้    
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน -  -  -  91,197  -  91,197 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า
การเงิน -  2,214  2,214  -  3,207  3,207 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ -  2,214  2,214  91,197  3,207  94,404 

 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินฝากประจ า 14 20,273  20,273  20,273  20,273 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 95,614  97,948  95,614  97,948 
รวม  115,887  118,221  115,887  118,221 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 790 ลา้นบาท (2561: 840 ล้าน
บาท) 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
จ านวนเงิน        

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  
จ านวนเงิน    

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงิน    

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 506  (97)  409  1,174  (181)  993 
1 - 5 ปี 1,888       (83)  1,805  2,394  (180)  2,214 
รวม 2,394  (180)  2,214  3,568  (361)  3,207 

 
16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 2,296  7,096  2,134  5,985 
รวม 2,296  7,096  2,134  5,985 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้    
มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจาก    
อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงของการอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และความเส่ียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,096  4,172  5,985  3,514 

        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  541  2,803  481  2,369 
ตน้ทุนบริการในอดีต 3  -  -  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  43  121  40  102 

 587  2,924  521  2,471 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
       

ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์   
ประกนัภยั  

 
 

  
 

  
 

  
 

-  ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (3,522)  -  (3,363)  - 
-  ขอ้สมมติทางการเงิน (16)  -  (18)  - 
-  การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,849)  -  (991)  - 

 (5,387)  -  (4,372)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2,296  7,096  2,134  5,985 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัไดแ้กไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงแลว้  

 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.67  2.89 - 2.95  2.67  2.89 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3 - 5  5  3 - 5  5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 63  0 - 39  0 - 63  0 - 39 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 16.02 ปี     
(2561: 26 ปี)  

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  

 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด     (302)    (1,101)  328  1,339 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต       314  1,361   (292)       (1,135) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน    (37)  (1,196)  46  609 
อตัรามรณะในอนาคต  (2)  -  312  - 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด  (278)  (921)  304  1,121 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต        292   1,140  (272)  (950) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (34)  (1,006)  43  599 
อตัรามรณะในอนาคต (2)  -  312  - 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2562  2561 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1  318,000  318,000  318,000  318,000 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  317,888  317,888  316,000  316,000 
ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2561          
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิซ้ือหุน้ 1  -  -  1,888  1,888 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  317,888  317,888  317,888  317,888 

 
การใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ 
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและช าระแลว้จากการใช้สิทธิ ESOP 
จ  านวน 1,887,700 หุน้ (เทียบเท่า 1,887,700 บาท) และไดรั้บเงินจ านวน 53.6 ลา้นบาท 

 
รายการเคล่ือนไหวของจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (พันสิทธิ) 
สิทธิในการซ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,000 
หัก ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (1,888) 

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิท่ีหมดอายแุลว้ (112) 
สิทธิในกำรซ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - 

สิทธิในกำรซ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัต้องน าเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารองไว ้(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
18   ส ำรอง 
 

การจัดสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุน
ส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ส ารองตามกฎหมายน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น คือผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 

 
19     ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
รายได้ 
 
การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายสินคา้ 
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ส่วนงานด าเนินงาน 
 

 ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ดงันั้นจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้  
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 551,949  982,179 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 177,116  267,456 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 729,065  1,249,635 
    

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 729,065  1,249,635 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 

รวม 729,065  1,249,635 

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั (60,367)  222,407 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (613)  (9,497) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 7,763  (28,418) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (53,217)  184,492 

    

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

67 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 
 (พันบาท) 

การจ าแนกรายได้  
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
รายไดจ้ากขายในประเทศ 274,007  466,394 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 98,507  128,572 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 372,514  594,966 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 372,514  594,966 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
รวม 372,514  594,966 
    
ก าไรจากการด าเนินงานหลงัการตดัก าไรระหวา่งกนั    
และการปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 51,674  187,357 

    
ตน้ทุนทางการเงิน (613)  (9,497) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,596)  (17,753) 
ก ำไรส ำหรับปี 48,465  160,107 
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20 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  130,586  129,560  91,774  102,404 
โบนสั สวสัดิการและอ่ืนๆ   20,331  19,761  17,529  15,322 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  7,898  7,994  6,549  6,691 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 16 587  2,924  521  2,471 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  -  67  -  67 
รวม  159,402  160,306  116,373  126,955 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง  146,100  339,050  162,874  329,390 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและการตลาด  391,192  455,661  5,536  13,282 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 159,402  160,306  116,373  126,955 
ค่าธรรมเนียม  12,506  11,063  6,717  6,621 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  33,698  32,124  33,195  31,767 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน  26,467  19,387  21,274  16,546 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  7,090  -  -  - 
อ่ืนๆ  80,352  63,986  73,790  28,991 
รวม  856,807  1,081,577  419,759  553,552 

 

22 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         
ส าหรับปีปัจจุบนั   9,522  27,346  6,608  17,792 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  -  263  -  263 
  9,522  27,609  6c,608  18,055 

         
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (17,285)  809     (4,012)  (302) 
  (17,285)  809     (4,012)  (302) 

รวมภำษีเงินได้  (7,763)  28,418  2,596  17,753 
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

ภาษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,387 

 
(1,077) 

 
4,310 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 5,387  (1,077)  4,310  -  -  - 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

ภาษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ   
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,372 

 
(874) 

 
3,498 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 4,372  (874)  3,498  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หา  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

อัตราภาษทีี่แท้จริง   2562  2561  2562 2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  
 

(พันบาท)  
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี     
เงินไดร้วม 

  
(60,980) 

   
212,910 

   
51,061 

   
177,861 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (12,196)  20  42,582  20  10,212  20  35,572 
ผลกระทบของอตัราภาษีท่ี   
   แตกต่าง         

  
    6,683 

   
1,073 

   
- 

   
- 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินได ้
ปัจจุบนั 

  
(3,113) 

   
(3,216) 

   
(3,113) 

   
(3,216) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (29)    (16,007)    (4,903)    (15,999) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,269     2,461    885    2,207 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (2,335)    (1,074)    (485)    (1,074) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึก            

ต ่าไป (สูงไป) 
  

- 
   

263 
   

- 
   

263 
อ่ืนๆ   (42)    2,336    -    - 
รวม -  (7,763)  13  28,418  5  2,596  10  17,753 

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,550  7,030  7,104  2,535 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,808)  (496)  (1,783)  (352) 
สุทธิ 22,742  6,534  5,321  2,183 
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 งบกำรเงินรวม  
   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   
 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 
 (พันบาท) 
2562  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 2,805  6,482  -  9,287 
ลูกหน้ีการคา้ 234  1,044  -  1,278 
สินคา้คงเหลือ 1,260  4,008  -  5,268 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        
   ระยะยาวของพนกังาน 1,418  118  (1,077)   459 
ยอดขาดทุนยกไป 1,163  6,701  -  7,864 
รวม 7,030  18,597  (1,077)  24,550 

  
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 
อ่ืนๆ (144)  (56)  -  (200) 
รวม (496)  (1,312)  -  (1,808) 

        
สุทธิ 6,534  17,285  (1,077)  22,742 
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 งบกำรเงินรวม  
   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   
 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 
 (พันบาท) 
2561  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 5,154  (2,349)  -  2,805 
ลูกหน้ีการคา้ 44  190  -  234 
สินคา้คงเหลือ 1,159          101  -  1,260 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90           60  -  150 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        
   ระยะยาวของพนกังาน 820              598  -  1,418 
ยอดขาดทุนยกไป 76           1,087  -  1,163 
รวม 7,343    (313)  -  7,030 

  
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  (352)  -  (352) 
อ่ืนๆ -  (144)  -  (144) 
รวม -  (496)  -  (496) 

        
สุทธิ 7,343  (809)  -  6,534 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   
 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2562  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ 73  1,173  -  1,246 
สินคา้คงเหลือ 1,115  3,922  -  5,037 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        
   ระยะยาวของพนกังาน 1,197  104  (874)  427 
รวม 2,535  5,443  (874)  7,104 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 
อ่ืนๆ -  (175)  -  (175) 
รวม    (352)    (1,431)  -  (1,783) 

        
สุทธิ 2,183  4,012  (874)  5,321 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   
 ณ วนัที่ 1  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 

 (พันบาท) 
2561  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ 2  71  -  73 
สินคา้คงเหลือ 1,086  29  -  1,115 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90  60  -  150 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์        
   ระยะยาวของพนกังาน 703  494  -  1,197 
รวม 1,881  654  -  2,535 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ -  (352)  -  (352) 
รวม -  (352)  -  (352) 

        
สุทธิ 1,881  302  -  2,183 
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23 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับ
ปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) (53,785)  181,409  48,465  160,107 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  317,888  317,412  317,888  317,412 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.17)  0.57  0.15  0.50 
 

24 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

 อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562       
เงินปันผลประจ าปี 2561 24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562  0.50  158.94 
       
ปี 2561       
เงินปันผลประจ าปี 2560 24 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561  0.21  66.36 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้  
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีได้ถูกบริหารอย่างต่อเน่ืองโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการลดผลกระทบต่อดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ ซ่ึงอาจถูกกระทบอย่างมีสาระส าคัญจากการ
เปล่ียนแปลงไปในทางลบของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
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   งบกำรเงินรวม  
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจ า 0.7 - 1.1  2,985  -  -  2,985 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  -  20,273 
รวม   2,985  20,273  -  23,258 

          

หน้ีสินทางการเงนิ          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  -  2,214 
รวม   409  1,805  -  2,214 

          

   งบกำรเงินรวม  
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจ า 0.1 - 1.9  1,702,984  -  -  1,702,984 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1.82 - 1.83  397,803  -  -  397,803 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.9  -  20,273  -  20,273 
รวม   2,100,787  20,273  -  2,121,060 

          

หน้ีสินทางการเงนิ          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03, 4.25  29,492  61,705  -  91,197 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  993  2,214  -  3,207 
รวม   30,485  63,919  -  94,404 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจ า 0.7 - 1.1  2,985  -  -  2,985 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 1.9  114,000  -  -  114,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  -  20,273 
รวม   116,985  20,273  -  137,258 

          
หน้ีสินทางการเงนิ          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  -  2,214 
รวม   409  1,805  -  2,214 

          

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากประจ า 0.1 - 1.9  1,702,984  -  -  1,702,984 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1.82 - 1.83  397,803  -   -  397,803 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 4.25  100,000  -  -  100,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.9  -  20,273  -  20,273 
รวม   2,200,787  20,273  -  2,221,060 

          
หน้ีสินทางการเงนิ          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03, 4.25  29,492  61,705  -  91,197 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.10 - 6.96  993  2,214  -  3,207 
รวม   30,485  63,919  -  94,404 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี  

 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์ และหน้ีสินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

(พันบาท) 
ดอลลำร์สิงคโปร์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  423  57  -  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  23  31  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  423  88  -  - 

         
ดอลลำร์ฮ่องกง         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5,868  14,638  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  5,868  14,638  -  - 
         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  8,553  7,302  41,617  14,623 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  4,730  7,656  4,730  7,656 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  13,283  14,958  46,347  22,279 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน 
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
   งบกำรเงินรวม/งบเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า          

   ด้วยมูลค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ 2,908  -  2,908  -  2,908 
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   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 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ โดยใช้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี    
รายงาน มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

26 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  1,850  307  1,850  307 
รวม  1,850  307  1,850  307 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

  

ภายใน 1 ปี  10,149  7,741  4,929  2,272 
1 - 5 ปี  7,152  8,908  4,058  532 
รวม  17,301  16,649  8,987  2,804 

         
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ         
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคาร  273  273  273  273 

รวม  273  273  273  273 

         
27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามัญ      
ของบริษทั คิวรอน จ ากดั (“คิวรอน”) จ  านวน 1,104,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามญัท่ีออก    
และจ าหน่ายแลว้ และอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั (“อเล็กซ่ี”) 
จ านวน 38,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ โดยท่ีคิวรอนไดรั้บโอน
กิจการ รวมถึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั พี.เอ็น.ดี ขนส่ง จ ากดั (“พีเอ็นดี”) 
ตามท่ีไดต้กลงกนัเพื่อการปรับโครงสร้างองคก์รก่อนการเขา้ท ารายการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และบริษทัใหสิ้ทธิแก่
ผูถื้อหุ้นท่ียงัถือหุ้นของคิวรอนและอเล็กซ่ี ในการขายหุ้นของคิวรอน จ านวน 348,940 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.0 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ของคิวรอน และหุ้นของอเล็กซ่ี จ านวน 12,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 24.0 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ของอเล็กซ่ี ภายใน 2 ปีนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือหุ้นสามญัคร้ังน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ใหแ้ก่บริษทั โดยมีมูลค่ารวมของรายการไม่เกิน 802.85 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทั สกิน เมค สไมล์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้ขอ้ตกลงในการร่วม
ลงทุนและไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบั GP Club Company Limited นิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี ซ่ึงเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลผวิขนาดใหญ่สัญชาติเกาหลี ทั้งน้ี บริษทัมีแผนจะจดัตั้งบริษทัร่วมใน
ประเทศไทยส าหรับการท าธุรกิจดงักล่าว 
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ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการไดมี้มติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
39.74 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีมติดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2563 
 

28 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* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเว้นการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น             
หรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้ นมีมูลค่าต ่ า ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 13.95 ลา้นบาท ส่วนการ
บญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
มีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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