
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย   
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 กลุ่มบริษัทได้ซ้ือธุรกิจในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
 
 
(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2563 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,417,811          1,023,690        1,126,787          824,943            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 378,866             240,640            243,031             232,594            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                         -                        222,000             114,000            
สินคา้คงเหลือ 508,619             361,816            262,681             276,665            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 1,944,384          2,908,042        1,944,183          2,908,042        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 25,164               20,560              8,189                 5,353                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,274,844          4,554,748        3,806,871          4,361,597        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินจ่ายล่วงหนา้เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 80,000               -                        -                         -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                        819,480             201,030            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 275,052             257,935            248,543             255,569            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 42,745               -                        9,143                 -                        
ค่าความนิยม 4 131,757             -                        -                         -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 547,477             99,296              13,568               14,174              
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 20,273               20,273              20,273               20,273              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,404               22,742              6,550                 5,321                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,380                 1,715                503                    29                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,123,088          401,961            1,118,060          496,396            

รวมสินทรัพย์ 5,397,932          4,956,709        4,924,931          4,857,993        

 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 64,335               -                        -                         -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 188,497             180,979            33,872               43,481              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 20,890               409                   3,946                 409                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,716                 3,522                3,415                 3,522                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70,389               5,113                63,700               983                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 351,827             190,023            104,933             48,395              

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและ
   สัญญาเช่าทางการเงิน) 24,181               1,805                7,364                 1,805                
สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 35,919               -                        35,919               -                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,425               -                        -                         -                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 32,916               2,296                2,294                 2,134                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 169,441             4,101                45,577               3,939                

รวมหนีสิ้น 521,268             194,124            150,510             52,334              

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจาํนวน 318,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000             318,000            318,000             318,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจาํนวน 317,887,700 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 317,888             317,888            317,888             317,888            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,399,860          4,399,860        4,399,860          4,399,860        
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,836)              (31,836)            -                         -                        
กาํไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31,800               31,800              31,800               31,800              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,258               29,122              60,792               56,111              
ส่วนไดเ้สียทุนอ่ืน 4 (35,919)              -                        (35,919)              -                        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,255                 (6,297)              -                         -                        
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,702,306          4,740,537        4,774,421          4,805,659        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 174,358             22,048              -                         -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,876,664          4,762,585        4,774,421          4,805,659        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,397,932          4,956,709        4,924,931          4,857,993        

(พันบาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 9 190,240          202,233          60,556            106,994          
รายไดด้อกเบ้ีย 1,543              8,744              2,181              9,396              
กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 6 20,743            4,126              20,743            4,126              
รายไดอ่ื้น 287                 2,361              5,182              4,636              
รวมรายได้ 212,813          217,464          88,662            125,152          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 84,214            54,038            54,122            62,789            
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 80,389            97,105            1,105              3,339              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,252            40,139            29,843            35,278            
รวมค่าใช้จ่าย 220,855          191,282          85,070            101,406          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (8,042)            26,182            3,592              23,746            
ตน้ทุนทางการเงิน (719)               (514)               (142)               (514)               
ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (4,137)            -                     2                     -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (12,898)          25,668            3,452              23,232            
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (1,752)            6,326              (1,229)            3,886              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,146)        19,342          4,681              19,346           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 10,297            (3,360)            - -
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 10,297            (3,360)            -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (849)             15,982          4,681              19,346           

31 มีนาคม 31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

(พันบาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,864)          18,934            4,681              19,346            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (282)               408                 -                     -                     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,146)        19,342          4,681              19,346           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,312)            16,092            4,681              19,346            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
      ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,463              (110)               -                     -                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (849)             15,982          4,681              19,346           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.03)              0.06                0.01                0.06                

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



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

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนตํ่ากว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ เปลี่ยนแปลง ผลต่างของอตัรา ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี
ที่ออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย แลกเปลี่ยนจากการ ของ อาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอื่น แปลงค่างบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                  -                  -                      -                   18,934         -                  -                             18,934        408             19,342          
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                      -                   - -                  (2,842)                     (2,842)         (518)            (3,360)           
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                      -                   18,934         -                  (2,842)                     16,092        (110)            15,982          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 317,888      4,399,860    (31,836)           31,800        256,475       -                  (845)                        4,973,342    25,360        4,998,702      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8



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

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนตํ่ากว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ เปลี่ยนแปลง ผลต่างของอตัรา ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี
ที่ออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย แลกเปลี่ยนจากการ ของ อาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอื่น แปลงค่างบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 317,888      4,399,860    (31,836)           31,800        29,122         -                  (6,297)                     4,740,537    22,048        4,762,585      

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      จากการซื้อบริษทัย่อยใหม่ 4 -                  -                  -                      -                   -                   -                  -                             -                  150,847      150,847        
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                    -                        -                    -                    -                    -                               -                    150,847        150,847        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                      -                   -                   -                  -                             -                  150,847      150,847        

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                  -                  -                      -                   -                   (35,919)       -                             (35,919)       -                  (35,919)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                  -                  -                      -                   (10,864)        -                  -                             (10,864)       (282)            (11,146)         
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                      -                   - - 8,552                      8,552          1,745          10,297          
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                      -                   (10,864)        -                  8,552                      (2,312)         1,463          (849)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 317,888        4,399,860      (31,836)             31,800          18,258          (35,919)         2,255                        4,702,306      174,358        4,876,664      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอื่น ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 317,888           4,399,860        31,800              163,092           -                       4,912,640        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                       -                       -                        19,346             -                       19,346             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                        19,346             -                       19,346             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 317,888             4,399,860          31,800               182,438             -                         4,931,986          

(พันบาท)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอื่น ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 317,888           4,399,860        31,800              56,111             -                       4,805,659        

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                       -                       -                        -                       (35,919)            (35,919)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                       -                       -                        4,681               -                       4,681               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                        4,681               -                       4,681               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 317,888             4,399,860          31,800               60,792               (35,919)              4,774,421          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (11,146)         19,342          4,681            19,346          
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ (1,752)           6,326            (1,229)           3,886            
ตน้ทุนทางการเงิน 719               514               142               514               
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,636          8,803            10,130          8,688            
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 4,137            -                   (2)                  -                   
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 479               916               160               772               
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,820            11                 (2,567)           (14)                
กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 6 (20,743)         (4,126)           (20,743)         (4,126)           
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6 156               (2,096)           156               (2,096)           
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                   (808)              -                   (273)              
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 6,156            2,942            5,229            2,801            
ดอกเบ้ียรับ (1,543)           (8,744)           (2,181)           (9,396)           

(2,081)           23,080          (6,224)           20,102          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 84,989          18,748          (5,758)           3,819            
สินคา้คงเหลือ 7,449            (9,078)           8,755            8,400            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,731)           (378)              (2,836)           713               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (544)              (15)                (474)              -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (108,439)       (9,909)           (8,793)           (10,091)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 61,436          2,672            62,717          2,205            
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 41,079          25,120          47,387          25,148          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (182)              (696)              (107)              (136)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 40,897          24,424          47,280          25,012          

31 มีนาคม 31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาํหรับลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (618,450)       -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (554,050)       - -                   -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6 (1,300,201)    (1,346,633)    (1,300,000)    (1,346,633)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6 2,284,446     849,405        2,284,446     849,405        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,065)           (1,452)           (1,567)           (1,342)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,148)           (24)                (916)              -                   
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (80,000)         -                   -                   -                   
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                   -                   (108,000)       (10,000)         
ดอกเบ้ียรับ 187               7,503            156               7,468            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 342,169        (491,201)       255,669        (501,102)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 6,722            -                   -                   -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว -                   (91,197)         -                   (91,197)         
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือ
   ลดจาํนวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (5,062)           (396)              (989)              (396)              
ดอกเบ้ียจ่าย (699)              (691)              (116)              (691)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 961               (92,284)         (1,105)           (92,284)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 384,027        (559,061)       301,844        (568,374)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด 10,094          (3,110)           - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 394,121        (562,171)       301,844        (568,374)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,023,690     1,774,482     824,943        1,484,274     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 1,417,811     1,212,311     1,126,787     915,900        

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
   วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 2,165            771               667               661               
การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 900               681               900               681               
ยอดซื้อสุทธิท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายเป็นเงินสด 3,065            1,452            1,567            1,342            

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 ส่วนด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
13 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
  
  
  

  
  
  

 
 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการ
ให้ขอ้มูลที่เกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม  
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่
ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 13 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
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(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 
ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงิน
ลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  

  การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน  ราคาทุนตดัจ าหน่าย-สุทธิ 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,023,690  -  1,023,690 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 240,640  -  240,640 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
   - เงินลงทุนชัว่คราว-ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 2,908,042  2,908,042  - 
   - เงินฝากสถาบนัการเงิน      

            ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 20,273  -  20,273 
   รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,928,315  2,908,042  20,273 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน  ราคาทุนตดัจ าหน่าย -สุทธิ 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 824,943  -  824,943 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 232,594  -  232,594 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 114,000  -  114,000 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
   - เงินลงทุนชัว่คราว-ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 2,908,042  2,908,042  - 
   - เงินฝากสถาบนัการเงิน      
        ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 20,273  -  20,273 
   รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,928,315  2,908,042  20,273 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้ พบว่าไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินอยา่งมีสาระส าคญั 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
-  ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
-  ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
-  ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
-  พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

-  ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 16,212  8,714 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (16,212)  (8,714) 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,301  8,987 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (2,574)  (2,072) 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่า 
ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,403 

 
2,403 

 17,130  9,318 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 16,212  8,714 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,214  2,214 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 18,426  10,928 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.88  4.88 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวและ
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ตามล าดบั 
 

4 กำรซ้ือธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั คิวรอน จ ากดั (“คิวรอน”)  ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม และบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั (“อเล็กซ่ี”) ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และให้ค าแนะน าดา้นการขาย โดยการซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในคิวรอนจ านวน 
1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจ านวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท และ
ในอเลก็ซ่ีจ านวน 38,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 223.51 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็นจ านวนเงินรวม 8.49 ลา้น
บาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในคิวรอนและอเลก็ซ่ี ในอตัราร้อยละ 76   
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจ านวน 600.95 ลา้นบาท และ 8.49 ลา้นบาทตามล าดบั และส่ิงตอบแทนท่ีคาด
ว่าจะตอ้งจ่ายให้กรณีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) ตามขอ้ตกลงการซ้ือกิจการ เป็น
จ านวนเงิน 35.41 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาทตามล าดบั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 9.01 
ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การมีอ านาจควบคุมในคิวรอนและอเล็กซ่ี จะท าให้กลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พิ่มจากผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมความงาม มีฐาน
ลูกคา้เพิ่มข้ึน เพิ่มความสามารถและประสบการณ์ดา้นการตลาดออนไลน์  
 
ในระหวา่งงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทั คิวรอน จ ากดั และบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง 
แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั มีรายไดร้วมเป็นจ านวนเงิน 52.79 ลา้นบาท และขาดทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 1.48 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือ
ธุรกิจคิวรอนและอเล็กซ่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 137.64 ลา้นบาท และก าไร
รวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  เพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 1.40 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่า
ดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
งวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย   
 
กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงใหสิ้ทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) แก่ผูถื้อหุน้ของคิวรอนและอเลก็ซ่ีท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่ม
บริษทั รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 35.92 ลา้นบาท ซ่ึงเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกลุ่มบริษทัและคิวรอนและอเล็กซ่ีตกลง
กนั โดยสิทธิเลือกขายสินทรัพยจ์ะหมดอายภุายวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายน้ีแสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงถูกก าหนดโดยการพิจารณาการจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวถู้กก าหนดดว้ยการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดข้องก าไร
สุทธิท่ีคาดการณ์ไว ้จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละสถานการณ์และความเป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์ มูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายส าหรับหน้ีสินถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

กลุ่มบริษทัได้รับรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562)           
เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท คิวรอน จ ำกดั     
     
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      54,228 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    207,128 
สินคา้คงเหลือ    160,408 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    23,298 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     449,174 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    10,104 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (108,918) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (57,613) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (26,141) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (88,985) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (2,463) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    (145) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    620,075 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 24)    148,818 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    471,257 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    129,689 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    600,946 

     
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    54,228 
เงินสดท่ีจ่าย    (600,946) 
กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ    (546,718) 

 
 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลติง้ จ ำกดั     
     
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      1,161 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    14,871 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    149 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (4,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (3,727) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    8,454 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 24)    2,029 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    6,425 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    2,068 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    8,493 

     
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    1,161 
เงินสดท่ีจ่าย    (8,493) 
กระแสเงินสดจ่ำยสุทธิ    (7,332) 

 
 กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ี

รับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรม และการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้นมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
เกิดค่าความนิยมคือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและการพฒันาผลิตภณัฑ์ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือ
ธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  

 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะท า
การปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  60,480  106,994 
รายไดค่้าเช่า -  -  129  125 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  935  2,006 
รายไดค่้าบริการ -  -  433  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  669  686 
        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 2,515  17,248  -  - 
ซ้ือสินคา้ 180  361  180  361 
ค่าส่งเสริมการขาย 401  2,374  -  - 
ค่าเช่า 198  135  198  135 
ค่าบริการ 15  -  15  - 
ค่ารับรอง -  9  -  9 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,374  15,694  9,374  15,694 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 52  337  52  270 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 9,426  16,031  9,426  15,964 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  237,299  229,495 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 162  1,305  -  - 
รวม 162  1,305  237,299  229,495 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
         (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 162  1,305  237,299  229,495 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยมื 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.90  1.90  114,000  108,000  -  222,000 
รวม     114,000      222,000 

 หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า             

      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ)     -      - 
สุทธิ     114,000      222,000 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  9,024  79 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282  466  264  264 
รวม 282  466  9,288  343 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 
ก) บริษทัอเล็กซ่ี เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ จา้งเหมางาน กบับริษทั  

คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซ่ี เทรนน่ิง 
แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ไดต้กลงท่ีจะใหบ้ริการในการจดัหาและฝึกอบรมพนกังาน ใหก้บับริษทั คิวรอน จ ากดั 
ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้ก าหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทัคิวรอน จ ากดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือน
ใหก้บับริษทัอเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ข) บริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีสญัญาใหบ้ริการ กบับริษทัอเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดัซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั คิวรอน จ ากดั ไดต้กลงท่ีจะให้บริการ
ในการจดัท าและใหค้ าปรึกษาทางดา้นบญัชี และการบริหารงาน ใหก้บับริษทั อเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง 
จ ากดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้ก าหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทัอเล็กซ่ี เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั  
ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั คิวรอน จ ากดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
ค) บริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่ากบับริษทั อเล็กซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัคิวรอน จ ากดัไดต้กลงให้บริษทั อเล็กซ่ี   
เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งส านกังานภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละ
ขอ้ก าหนดในสญัญา ในการน้ี บริษทั อเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บั
บริษทั คิวรอน จ ากดั ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 201  -  -  - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,117,610  2,908,042  1,117,610  2,908,042 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 826,573  -  826,573  - 

รวม 1,944,384  2,908,042  1,944,183  2,908,042 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 

2563   ซ้ือ   ขาย  

ปรับปรุง 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

2563 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี 2,908,042  500,000  (2,284,602)  (5,830)  1,117,610 
ตราสารทุน -  800,000  -  26,573  826,573 
รวม 2,908,042  1,300,000  (2,284,602)  20,743  1,944,183 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 
 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

ช่ือกิจการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม 
2562  

31 มีนาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 มีนาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 มีนาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 มีนาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 มีนาคม 
2563  

31 มีนาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                      
บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
ไทย 100 100  5,000  5,000  52,655  52,655  -  -  52,655  52,655  -  - 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั ให้การบริการดา้นการบริหาร 
ดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน 
 และสนบัสนุนวิสาหกิจ 

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

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

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

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ไทย 70 70  1,250  1,250  875  875  -  -  875  875  -  - 
บริษทั คิวรอน จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม  
ไทย 76 -  145,392  -  609,957  -  -  -  609,957  -  -  - 

บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์
คอนซลัต้ิง จ ากดั 

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้
และให้ค าแนะน าดา้นการขาย 

ไทย 76 -  5,000  -  8,493  -  -  -  8,493  -  -  - 

รวม          819,480  201,030  -  -  819,480  201,030  -  - 

                         



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซื้อเงินลงทุน 
 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จ ากดั โดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 จ านวน 
1,104,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 543.85 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 76 และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นจ านวน 9.01 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 
 

(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดัโดยการซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี 3 
มีนาคม 2563 จ านวน 38,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 223.51 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 8.49 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สดัส่วน 

  กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ 
 

    
Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 100 
Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป  

รวมถึงน าเขา้และส่งออก 
 
 

i 
 รวมถึงน าเขา้และส่งออก 

สิงคโปร์ 100 100 

Do Day Dream Philippines 
   Corporation 

จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป  
รวมถึงน าเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51 51 

 
 

 
 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31
มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

  
สินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการซ้ือธุรกิจ 
(หมายเหตุขอ้ 4)     

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน -  -  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 308 17,064  -  308  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,663 5,750  -  329  - 
ยานพาหนะ 111 484  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง         
   และติดตั้ง 92 -  (62)  92  (62) 
รวม 2,174 23,298  (62)  729  (62) 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ี อุปกรณ์ และยานพาหนะ 1-5 ปี โดยมี 
ค่าเช่าคงท่ีตลอดอายุสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้มีไวเ้พื่อใชง้านเป็นจ านวน 42.75 
ลา้นบาทและ 9.14 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญั
อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 
ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดใ้ชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา
ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 
 

  การจ าแนกรายได้ 
 
การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายสินคา้ 

 
ข้อมลูเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั และจงัหวะเวลาในการ
รับรู้รายได ้

 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์
บ ารุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้  
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั            
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 91,653  170,865  51,975  -  143,628  170,865 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 46,012  31,368  600  -  46,612  31,368 
รวมรำยได้ 137,665  202,233  52,575  -  190,240  202,233 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 137,665  202,233  52,575  -  190,240  202,233 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 137,665  202,233  52,575  -  190,240  202,233 

            
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหกัภาษีเงินได ้ (12,038)  25,668  (860)  -  (12,898)  25,668 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม     2563  2562 
     (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั        
รายไดจ้ากการขายในประเทศ     40,172  80,966 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ     20,384  26,028 
รวมรำยได้     60,556  106,994 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     60,556  106,994 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     -  - 
รวมรำยได้     60,556  106,994 

        

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้     3,452  23,232 
 
10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 
รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             

             
 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
    ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า             
       ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  1,118  1,118  -  1,118  -  1,118 
    ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า             
       ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  826  826  -  826  -  826 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  1,944  1,944         

             

หน้ีสินทางการเงิน             
สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  36  36  -  -  36  36 

 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (ล้านบาท) 
31 ธันวำคม 2562           
ตราสารหน้ีถือไวเ้พื่อคา้  2,908  -  2,908  -  2,908 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ตราสารทุนและตราสารหน้ี)โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับสิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) โดยการพิจารณาการจ่าย
ช าระท่ีคาดการณ์ไวคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวถู้ก
ก าหนดดว้ยการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดข้องก าไรสุทธิท่ีคาดการณ์ไว ้จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละ
สถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

 

ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 187,870  - 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 30 วนั 66,871  - 
   31 - 60 วนั 13,964  - 
   61 - 90 วนั 10,898  - 
   มากกวา่ 90 วนั 39,758  12,624 
รวม 319,361  12,624 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (12,624)   
สุทธิ 306,737   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 67,492  - 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 30 วนั 35,933  - 
   31 - 60 วนั 11,518  - 
   61 - 90 วนั 38,280  - 
   มากกวา่ 90 วนั 85,423  6,227 
รวม 238,646  6,227 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,227)   
สุทธิ 232,419   

 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,633  2,633 
รวม 2,633  2,633 
    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 160,000  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 85,273  20,273 
สญัญาอ่ืนๆ 5,602  4,679 
รวม 250,875  24,952 

 

12 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทั สกิน เมค สไมล์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ร่วมลงทุนกับ GP Club 
Company Limited นิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายแห่งสาธาณรัฐเกาหลี ซ่ึงเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดูแลผิว
ขนาดใหญ่สัญชาติเกาหลี เพื่อจดัตั้งบริษทั เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชนั จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้น
บาท เพื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัไปยงัประเทศในแถบเอเชีย ทั้งน้ี บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ดงักล่าวจ านวน 80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 40 
 

ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 29 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีก าหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงานปี 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 39.74 ล้านบาทโดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2563  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท คิวรอน จ ากัด”) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
คณะกรรมการไดมี้มติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 
2562 และพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาก 145.4 ลา้นบาท เป็น 295.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีมติ
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ในรายละเอียด 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการใน
วงกวา้ง ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทั
ปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทั จึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการ ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทั พิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใชข้อ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-looking information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่พร้อมใชง้าน 
 

(ข)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร 
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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