
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2563              
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากัด  (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 กลุ่มบริษัทได้ซ้ือธุรกิจในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และเป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(วีระชยั  รัตนจรัสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม 2563 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,002,146         1,023,690     771,498            824,943        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 314,760            240,640        221,319            232,594        

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 -                        -                    242,000            114,000        

สินคา้คงเหลือ 557,138            361,816        246,566            276,665        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 2,271,849         2,908,042     2,271,848         2,908,042     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,527              20,560          2,972                5,353            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,160,420         4,554,748     3,756,203         4,361,597     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                    2,625                -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                    933,536            201,030        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 80,000              -                    -                        -                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 269,817            257,935        242,814            255,569        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 37,521              -                    8,221                -                    

ค่าความนิยม 4 131,757            -                    -                        -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 545,741            99,296          12,964              14,174          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 20,473              20,273          20,273              20,273          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,854              22,742          -                        5,321            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,303                1,715            503                   29                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,109,466         401,961        1,220,936         496,396        

รวมสินทรัพย์ 5,269,886         4,956,709     4,977,139         4,857,993     

 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14,948              -                    -                        -                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 179,614            180,979        28,556              43,481          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าทางการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 21,060              409               4,014                409               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,008                3,522            -                        3,522            

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,122                5,113            1,310                983               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 224,752            190,023        33,880              48,395          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือและ

   สัญญาเช่าทางการเงิน) 18,852              1,805            6,315                1,805            

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 22,663              -                    22,663              -                    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 83,680              -                    7,431                -                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 34,326              2,296            2,452                2,134            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 159,521            4,101            38,861              3,939            

รวมหนีสิน 384,273            194,124        72,741              52,334          

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   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        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลง

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

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,571              29,122          190,769            56,111          

ส่วนไดเ้สียทุนอืน 4 (35,919)            -                    (35,919)            -                    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,145)              (6,297)          -                        -                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,705,219         4,740,537     4,904,398         4,805,659     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 180,394            22,048          -                        -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,885,613         4,762,585     4,904,398         4,805,659     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,269,886         4,956,709     4,977,139         4,857,993     

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 232,858         182,191         32,654           78,733           

รายไดด้อกเบีย 742                 9,900             1,650             10,065           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5, 7 -                     -                     114,000         24,520           

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 23,476           -                     23,476           -                     

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

   สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 86,215           7,065             86,215           7,065             

รายไดอื้น 6,167             845                 6,993             1,265             

รวมรายได้ 349,458         200,001         264,988         121,648         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 93,263           63,779           50,087           56,668           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 126,529         103,406         1,506             2,951             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,186           43,355           32,415           36,496           

รวมค่าใช้จ่าย 282,978         210,540         84,008           96,115           

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 66,480           (10,539)          180,980         25,533           

ตน้ทุนทางการเงิน 828                 38                   131                 38                   

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 570                 -                     (2,844)            -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 65,082           (10,577)          183,693         25,495           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,301           (2,058)            13,981           (1,019)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 53,781           (8,519)            169,712         26,514           

30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน (6,221)            (3,705)            -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (6,221)            (3,705)            -                     -                     

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                     5,569             -                     4,531             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     (1,114)            -                     (906)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                     4,455             -                     3,625             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี (6,221)            750                 -                     3,625             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,560           (7,769)            169,712         30,139           

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 48,049           (15,525)          169,712         26,514           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,732             7,006             -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 53,781           (8,519)            169,712         26,514           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 42,649           (14,614)          169,712         30,139           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 4,911             6,845             -                     -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,560           (7,769)            169,712         30,139           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.15                (0.05)              0.53                0.08                

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 423,098         384,424         93,210           185,727         

รายไดด้อกเบีย 2,285             18,644           3,832             19,461           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5, 7 -                     -                     114,000         24,520           

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 23,476           -                     23,476           -                     

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

   สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 106,958         12,121           106,958         12,121           

รายไดอื้น 6,454             1,419             10,237           4,971             

รวมรายได้ 562,271         416,608         351,713         246,800         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 177,477         117,817         104,209         119,457         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 206,918         200,511         2,611             6,290             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,438         82,637           60,321           71,774           

รวมค่าใช้จ่าย 503,833         400,965         167,141         197,521         

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,438           15,643           184,572         49,279           

ตน้ทุนทางการเงิน 1,547             552                 273                 552                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4,707             -                     (2,846)            -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 52,184           15,091           187,145         48,727           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,549             4,268             12,751           2,867             

กําไรสําหรับงวด 42,635           10,823           174,394         45,860           

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน 4,076             (7,065)            -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดในทุนภายหลัง 4,076             (7,065)            -                     -                     

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                     5,569             -                     4,531             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     (1,114)            -                     (906)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                     4,455             -                     3,625             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -

   สุทธิจากภาษี 4,076             (2,610)            -                     3,625             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 46,711           8,213             174,394         49,485           

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,185           3,409             174,394         45,860           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,450             7,414             -                     -                     

กําไรสําหรับงวด 42,635           10,823           174,394         45,860           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 40,337           1,478             174,394         49,485           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

       ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,374             6,735             -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 46,711           8,213             174,394         49,485           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.12                0.01                0.55                0.14                

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ ผลต่างของ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น เปลียนแปลง อตัราแลกเปลียน ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย จากการแปลงค่า ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

      เงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                  -                        -                   -                   -                   -                             -                    (3,094)           (3,094)            

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

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

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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ ผลต่างของ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น เปลียนแปลง อตัราแลกเปลียน ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย จากการแปลงค่า ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                    -                  -                        -                   (39,736)        -                   -                             (39,736)          -                   (39,736)          

      เงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                  -                        -                   -                   -                   -                             -                    (36,000)         (36,000)          

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                  -                        -                   (39,736)        -                   -                             (39,736)          (36,000)         (75,736)          

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการซือบริษทัยอ่ยใหม่ 4 -                    -                  -                        -                   -                   -                   -                             -                    150,847        150,847         

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                    -                  -                        -                   -                   -                   -                             -                    37,125          37,125           

    รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                  -                        -                   -                   -                   -                             -                    187,972        187,972         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  -                        -                   (39,736)        -                   -                             (39,736)          151,972        112,236         

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - - 37,185         - - 37,185           5,450            42,635           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -                   -                   3,152                      3,152             924               4,076             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                  -                        -                   37,185         -                   3,152                      40,337           6,374            46,711           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 317,888         4,399,860    (31,836)             31,800         26,571         (35,919)        (3,145)                    4,705,219      180,394        4,885,613      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                      -                      -                      -158,944 -                      (158,944)          

   รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                      (158,944)          -                      (158,944)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 45,860             -                      45,860             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      3,625               -                      3,625               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      49,485             -                      49,485             

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

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                      -                      -                      -39,736 -                      (39,736)            

   รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                      -                      (39,736)            -                      (39,736)            

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 174,394           -                      174,394           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      174,394           -                      174,394           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 317,888           4,399,860        31,800             190,769           (35,919)            4,904,398        

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 42,635            10,823           174,394          45,860           

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 9,549              4,268             12,751            2,867             

ตน้ทุนทางการเงิน 1,547              552                273                 552                

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,733            16,801           18,312            16,572           

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 4,707              -                     (2,846)             -                     

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,889              262                318                 231                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,207              1,849             994                 1,549             

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 6 (93,702)           (12,121)          (93,702)           (12,121)          

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของหนีสินทางการเงิน (13,256)           -                     (13,256)           -                     

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างเงินหมุนเวียนอืน 6 (5,422)             (1,166)            (5,422)             (1,166)            

กลบัรายการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                      (564)               -                      (9)                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 17,701            11,917           16,417            11,592

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      30                  -                      30                  

เงินปันผลรับ (23,476)           -                     (137,476)         (24,520)          

ดอกเบียรับ (2,285)             (18,644)          (3,832)             (19,461)          

(28,173)           14,007           (33,075)           21,976           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 142,196          22,861           15,474            31,614           

สินคา้คงเหลือ (52,615)           (4,613)            13,682            13,411           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (6,182)             (2,984)            2,381              (328)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,516              (48)                 (474)                -                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (105,578)         (5,748)            (14,257)           (12,956)          

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,863)             2,012             327                 74                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (45,699)           25,487           (15,942)           53,791           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (7,084)             (5,451)            (3,667)             (2,019)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (52,783)           20,036           (19,609)           51,772           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

    ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (200)                -                     -                      -                     

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (2,625)             -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (732,506)         -

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดรั้บมา 4 (554,050)         - -                      -                     

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (80,000)           -                     -                      -                     

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 (2,505,635)      (2,393,211)     (2,505,635)      (2,393,211)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 3,240,953       2,295,161      3,240,953       2,295,161      

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,503)             (4,097)            (3,577)             (3,842)            

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      (24)                 -                      -                     

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5 -                      -                     (128,000)         (10,000)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -                      -                     -                      10,000           

เงินปันผลรับ 23,476            -                     137,476          24,520           

ดอกเบียรับ 2,285              22,227           2,081              25,387           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 121,326          (79,944)          8,167              (51,985)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,125            -                     -                      -                     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะสนั (42,665)           -                     -                      -                     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว -                      (91,197)          -                      (91,197)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือ

   ลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (10,196)           (782)               (1,944)             (782)               

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (39,736)           (158,944)        (39,735)           (158,944)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,000)           (3,094)            -                      -                     

ดอกเบียจ่าย (1,567)             (690)               (324)                (690)               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,039)           (254,707)        (42,003)           (251,613)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (24,496)           (314,615)        (53,445)           (251,826)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,952              (6,894)            -                      -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (21,544)           (321,509)        (53,445)           (251,826)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,023,690       1,774,482      824,943          1,484,274      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 1,002,146       1,452,973      771,498          1,232,448      

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุด

   วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพมิขึนในระหวา่งงวด 6,217              4,206             2,509              3,951             

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ (714)                (109)               1,068              (109)               

ยอดซือสุทธิทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงินสด 5,503              4,097             3,577              3,842             

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
15 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
  

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  
และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจัดท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการ 
ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอ 
รายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ และการประมาณการ  
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่
ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 14 

 
3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น  
กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 
ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และ 
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี  
1 มกราคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  

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

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทนุ  ราคาทุนตดัจ าหน่าย-สุทธิ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

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

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทนุ  ราคาทุนตดัจ าหน่าย -สุทธิ 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 824,943  -  824,943 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 232,594  -  232,594 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 114,000  -  114,000 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น      
   - 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 าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษทัได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แล้ว พบว่าไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
-  ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
-  ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
-  ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
-  พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า และ 
-  ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 16,212  8,714 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (16,212)  (8,714) 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,301  8,987 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (2,574)  (2,072) 
สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 
ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,403 

 
2,403 

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

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

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.88  4.88 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวและ
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ตามล าดบั 

 
4 กำรซ้ือธุรกิจ 

 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั คิวรอน จ ากดั (“คิวรอน”) ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม 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
ในอเล็กซ่ีจ านวน 38,000 หุน้ในราคาหุ้นละ 223.51 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจ านวนเงินรวม 8.49 ลา้น
บาท ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในคิวรอนและอเล็กซ่ี ในอตัราร้อยละ 76   
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจ านวน 600.95 ลา้นบาท และ 8.49 ลา้นบาทตามล าดบั และส่ิงตอบแทนท่ี 
คาดว่าจะตอ้งจ่ายให้กรณีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยใชสิ้ทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) ตามขอ้ตกลงการซ้ือกิจการ เป็น
จ านวนเงิน 35.41 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาทตามล าดบั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 9.01 
ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
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การมีอ านาจควบคุมในคิวรอนและอเล็กซ่ี จะท าให้กลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พิ่มจากผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมความงาม มีฐาน
ลูกคา้เพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถและประสบการณ์ดา้นการตลาดออนไลน์  
 
ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทั คิวรอน จ ากดั และบริษทั อเล็กซ่ีเทรน
น่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด มีรายได้รวมเป็นจ านวนเงิน 199.44 ล้านบาท และก าไรรวมเป็นจ านวนเงิน 12.18 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัได้
มีการซ้ือธุรกิจคิวรอนและอเล็กซ่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 137.64 ลา้นบาท 
และก าไรรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 1.40 ลา้นบาท ในการก าหนด
มูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย   
 
กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงใหสิ้ทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) แก่ผูถื้อหุน้ของคิวรอนและอเล็กซ่ีท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่ม
บริษทั รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 22.66 ลา้นบาท ซ่ึงเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกลุ่มบริษทัและคิวรอนและอเล็กซ่ีตกลง
กนั โดยสิทธิเลือกขายสินทรัพยจ์ะหมดอายุภายวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายน้ีแสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงถูกก าหนดโดยการพิจารณาการจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวถู้กก าหนดดว้ยการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นไปไดข้องก าไร
สุทธิท่ีคาดการณ์ไว ้จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละสถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26 

บริษัท คิวรอน จ ำกัด     
     
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      54,228 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    207,128 
สินคา้คงเหลือ    160,408 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    23,298 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     449,174 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    10,104 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (108,918) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (57,613) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (26,141) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (88,985) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (2,463) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    (145) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    620,075 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 24)    148,818 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    471,257 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    129,689 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    600,946 

     
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    54,228 
เงินสดท่ีจ่าย    (600,946) 
กระแสเงินสดจ่ำยสุทธ ิ    (546,718) 
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บริษัท อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลติง้ จ ำกัด     
     
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      1,161 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    14,871 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    149 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (4,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (3,727) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    8,454 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 24)    2,029 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    6,425 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    2,068 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    8,493 

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

 
 กลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสิน 

ท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรม และการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้นมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
เกิดค่าความนิยมคือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและการพฒันาผลิตภณัฑ์ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ 
ซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้   

 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะท า
การปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 
 

5.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี    
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  35,759  77,946 
รายไดค้่าเช่า -  -  132  131 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  808  1,017 
รายไดค้่าบริการ -  -  458  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,082  488 
เงินปันผลรับ -  -  114,000  24,520 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 123  5,900  -  - 
รายไดอ่ื้น 5  -  5  - 
ซ้ือสินคา้ 180  101  180  101 
ค่าส่งเสริมการขาย 41  2,555  -  - 
ค่าเช่า 198  258  198  258 
ค่าบริการ 15  -  15  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,726  8,902  7,591  8,902 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 168  (265)  45  (198) 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 11,894  8,637  7,636  8,704 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  96,239  185,242 
รายไดค้่าเช่า -  -  262  256 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  1,744  3,023 
รายไดค้่าบริการ -  -  891  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,751  1,174 
เงินปันผลรับ -  -  114,000  24,520 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  105  - 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 2,638  23,148  -  - 
รายไดอ่ื้น 5  -  5  - 
ซ้ือสินคา้ 360  462  360  462 
ค่าส่งเสริมการขาย 442  4,939  -  - 
ค่าเช่า 396  393  396  393 
ค่าบริการ 30  -  30  - 
ค่ารับรอง -  9  -  9 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,381  24,595  16,249  24,595 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 261  72  96  72 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 21,642  24,667  16,345  24,667 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

5.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  217,692  229,495 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94  1,305  -  - 
รวม 94  1,305  217,692  229,495 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 94  1,305  217,692  229,495 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน   

เงินให้กู้ยืม 2562  2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.90  1.90  114,000  128,000  -  242,000 
รวม     114,000      242,000 

 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า             

      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ)     -      - 
สุทธ ิ     114,000      242,000 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  8,622  79 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93  466  71  264 
รวม 93  466  8,693  343 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 
ก) บริษทัอเล็กซ่ี เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ จา้งเหมางาน กบับริษทั  

คิวรอน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง  ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซ่ี เทรนน่ิง 
แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ไดต้กลงท่ีจะให้บริการในการจดัหาและฝึกอบรมพนกังาน ให้กบับริษทั คิวรอน จ ากดั 
ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้ก าหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทัคิวรอน จ ากดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือน
ใหก้บับริษทัอเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ข) บริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีสัญญาใหบ้ริการ กบับริษทัอเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดัซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง 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 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ค) บริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีสัญญาเช่ากบับริษทั อเล็กซ่ี เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัคิวรอน จ ากดัไดต้กลงให้บริษทั  อเล็กซ่ี   
เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั ใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งส านักงานภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละ
ขอ้ก าหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทั อเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั ตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บั
บริษทั คิวรอน จ ากดั ตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 1  -  -  - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 666,681  2,908,042  666,681  2,908,042 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,605,167  -  1,605,167  - 

รวม 2,271,849  2,908,042  2,271,848  2,908,042 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ของตราสารทุนและตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 

2563   ซ้ือ   ขาย  

ปรับปรุง 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

2563 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี 2,908,042  1,000,000  (3,235,531)  (5,830)  666,681 
ตราสารทุน -  1,505,635  -  99,532  1,605,167 
รวม 2,908,042  2,505,635  (3,235,531)  93,702  2,271,848 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 
  

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

ช่ือกิจการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

30 มิถุนายน
2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                      
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  -  23,000 

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  -  1,520 

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 -  295,392  -  724,013  -  -  -  724,013  -  114,000  - 

บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์
คอนซลัติ้ง จ ากดั 

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้
และให้ค  าแนะน าดา้นการขาย 

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

รวม          933,536  201,030  -  -  933,536  201,030  114,000  24,520 

                         



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซ้ือเงินลงทุน 
 
(1) บริษัทลงทุนในบริษัท คิวรอน จ ากัด โดยการซ้ือหุ้นสามัญจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 จ านวน 

1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 600.95 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 76 และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นจ านวน 9.01 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 
3 มีนาคม 2563 

 
(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัดโดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี  

3 มีนาคม 2563 จ านวน 38,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 223.51 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 8.49 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

 
(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัย่อยไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นบาท (เพิ่มจาก 145.4 ลา้นบาท  
เป็น 295.4 ลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นจ านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อย
ดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 ซ่ึงบริษทัได้ลงทุนใน
บริษัทย่อยโดยการซ้ือหุ้นสามัญในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 จ านวน 1,140,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท  
เป็นจ านวนเงินรวม 114 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76 บริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 
2 มิถุนายน 2563 

 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี สัดส่วน 

  กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทั สกิน เมค สไมล ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70 ไดร่้วมลงทุนกบั GP Club Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นบริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลผิวขนาดใหญ่ เพื่อจดัตั้งบริษทั เจเอม็เอส โกลบอล โซลูชนั จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้น
บาท เพื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัไปยงัประเทศในแถบเอเชีย ทั้งน้ี บริษทั สกิน เมค สไมล ์จ ากดั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 80 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 40 (สัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มของกลุ่มบริษทัร้อยละ 28) 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  

       งบกำรเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 มิถุนายน
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                      
บริษทั เจเอม็เอส 
โกลบอล   
โซลูชนั จ ากดั 

ผลิต รับจา้งผลิต คา้ปลีก
และคา้ส่งเคร่ืองส าอาง 

ไทย 28  -  200,000  -  80,000  -  80,000  -  -  - 

รวม           80,000  -  80,000  -  -  - 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

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 323 17,064  -  308  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,236 5,750  (47)  2,603  (19) 
ยานพาหนะ 87 484  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง         
   และติดตั้ง 1,780 -  (2,161)  1,780  (2,161) 
รวม 8,426 23,298  (2,208)  4,691  (2,180) 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัเช่าพื้นท่ี อุปกรณ์ และยานพาหนะ 1 - 5 ปี โดยมี 
ค่าเช่าคงท่ีตลอดอายุสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีมีไวเ้พื่อใชง้านเป็นจ านวน 37.52 
ลา้นบาทและ 8.22 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม  
ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญั
อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 
ทั้งน้ี ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดใ้ชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา
ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 
 
การจ าแนกรายได้ 
 
การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายสินคา้ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั และจงัหวะเวลาในการ
รับรู้รายได ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์
บ ารุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้  
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 53,569  128,835  145,649  -  199,218  128,835 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 33,187  53,356  453  -  33,640  53,356 
รวมรำยได้ 86,756  182,191  146,102  -  232,858  182,191 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 86,756  182,191  146,102  -  232,858  182,191 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 86,756  182,191  146,102  -  232,858  182,191 

            
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 50,092  (10,577)  14,990  -  65,082  (10,577) 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์
บ ารุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้  
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก            
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 145,223  299,700  197,623  -  342,845  299,700 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 79,199  84,724  1,053  -  80,253  84,724 
รวมรำยได้ 224,422  384,424  198,676  -  423,098  384,424 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 224,422  384,424  198,676  -  423,098  384,424 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 224,422  384,424  198,676  -  423,098  384,424 

            
ก าไรตามส่วนงาน 

ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 38,055  15,091  14,129  -  52,184  15,091 
 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน     2563  2562 
     (พันบาท) 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก        
รายไดจ้ากการขายในประเทศ     29,237  54,849 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ     3,417  23,884 
รวมรำยได้     32,654  78,733 

        
        
        



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน     2563  2562 
     (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     32,654  78,733 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     -  - 
รวมรำยได้     32,654  78,733 

        

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้     183,693  25,495 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
      
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก        
รายไดจ้ากการขายในประเทศ     69,409  135,815 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ     23,801  49,912 
รวมรำยได้     93,210  185,727 

        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     93,210  185,727 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง     -  - 
รวมรำยได้     93,210  185,727 

        

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้     187,145  48,727 
 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินปันผล 
 

 เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

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

ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 7 เมษายน 2563 เมษายน 2563 0.125  39.74 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี  24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.5  158.94 

 
12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 
รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             
 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
    ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า             
       ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  667  667  -  667  -  667 
    ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า             
       ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  1,605  1,605  -  1,605  -  1,605 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  2,272  2,272         

             

หนี้สินทางการเงิน             
สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  23  23  -  -  23  23 
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  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

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

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ตราสารทุนและตราสารหน้ี)โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากขอ้มูลกองทุนท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับสิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) โดยการพิจารณาการจ่าย
ช าระท่ีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายช าระท่ีคาดการณ์ไวถู้ก
ก าหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ของก าไรสุทธิท่ีคาดการณ์ไว ้จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละ
สถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 179,306  - 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 30 วนั 36,321  - 
   31 - 60 วนั 10,191  - 
   61 - 90 วนั 3,302  - 
   มากกวา่ 90 วนั 46,829  13,002 
รวม 275,949  13,002 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (13,002)   
สุทธ ิ 262,947   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,018  - 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 30 วนั 24,444  - 
   31 - 60 วนั 23,203  - 
   61 - 90 วนั 21,171  - 
   มากกวา่ 90 วนั 106,405  3,383 
รวม 214,241  3,383 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,383)   
สุทธ ิ 210,858   
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13 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 871  871 
รวม 871  871 
    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,945  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 273  273 
สัญญาอ่ืนๆ 3,674  2,972 
รวม 5,892  3,245 

 
14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ บริษทั
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.358 บาท 
ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 317.89 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 113.8 ลา้นบาท เงินปันผล ระหว่างกาลท่ีประกาศจ่าย
โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนกนัยายน 2563 
 

15 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการใน
วงกวา้ง ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทั
ปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัท จึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการ ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

(ข)  การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของการซ้ือธุรกิจบริษทั คิวรอน จ ากดั และ บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ 
คอนซลัต้ิง จ ากดั  
 

(ค)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร  
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 
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