
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 

ระหวา่งกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2564 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 665,991             762,556           404,736             529,055           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 373,043             359,466           301,662             268,880           

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 -                        -                       220,000             230,000           

สินคา้คงเหลือ 351,613             361,408           71,725               71,781             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 11 3,138,852          2,830,008        3,138,852          2,830,008        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 8,004                 6,555               2,502                 1,089               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,537,503          4,319,993        4,139,477          3,930,813        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                       1,097,760          936,160           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 78,722               78,970             -                        -                       

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 9 244,385             251,587           220,815             227,078           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 53,142               59,037             6,497                 7,804               

ค่าความนิยม 170,900             170,900           -                        -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนืนอกจากค่าความนิยม 423,083             426,098           11,018               11,738             

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 67,757               40,245             -                        -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,180                 5,240               504                    504                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,063,642          1,052,550        1,356,867          1,203,557        

รวมสินทรัพย์ 5,601,145          5,372,543        5,496,344          5,134,370        

 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 6,979                 -                       -                        -                       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 265,401             260,899           91,222               72,503             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21,153               21,283             5,114                 3,941               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,821               7,586               2,460                 -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 39,700               7,173               33,633               1,314               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 345,054             296,941           132,429             77,758             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 33,878               39,555             2,146                 4,392               

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ -                        29,115             -                        29,115             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 160,957             79,668             104,920             51,726             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 33,065               34,773             3,798                 3,416               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 227,900             183,111           110,864             88,649             

รวมหนีสิน 572,954             480,052           243,293             166,407           

 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจาํนวน 318,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000             318,000           318,000             318,000           

   หุน้ทีออกและชาํระแลว้

   (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        

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลง

   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (43,628)             (31,836)            -                        -                       

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 292,168             43,005             503,503             254,334           

ส่วนไดเ้สียทุนอนื -                        (35,919)            -                        (35,919)            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (722)                  (5,336)              -                        -                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,997,366          4,719,462        5,253,051          4,967,963        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,825               173,029           -                        -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,028,191          4,892,491        5,253,051          4,967,963        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,601,145          5,372,543        5,496,344          5,134,370        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 311,412          190,240          34,103            60,556            

รายไดด้อกเบีย 193                 1,543              1,224              2,181              

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 10,226            -                     10,226            -                     

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 11 269,551          20,743            269,551          20,743            

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 58,769            -                     58,769            -                     

รายไดอื้น 2,713              287                 3,965              5,182              

รวมรายได้ 652,864          212,813          377,838          88,662            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 145,476          84,214            39,101            54,122            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 117,415          80,389            2,108              1,105              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 77,625            56,252            33,132            29,843            

รวมค่าใช้จ่าย 340,516          220,855          74,341            85,070            

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 312,348          (8,042)            303,497          3,592              

ตน้ทุนทางการเงิน 300                 719                 94                   142                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 (2,482)            4,137              (1,704)            (2)                   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 248                 -                     -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 314,282          (12,898)          305,107          3,452              

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 58,478            (1,752)            55,938            (1,229)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 255,804          (11,146)          249,169          4,681              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 5,577              10,297            -                     -

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั 5,577              10,297            -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 261,381          (849)               249,169          4,681              

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 249,163          (10,864)          249,169          4,681              

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย

      ทีไมมี่อาํนาจควบคุม 6,641              (282)               -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 255,804          (11,146)          249,169          4,681              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 253,777          (2,312)            249,169          4,681              

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียที

      ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,604              1,463              -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 261,381          (849)               249,169          4,681              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.78                (0.03)              0.78                0.01                

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง สาํรอง ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                                 -                     150,847         150,847         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                         -                     -                     -                     -                                 -                     150,847         150,847         

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                     -                     -                         -                     (10,864)         -                     -                                 (10,864)         (282)              (11,146)         

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื -                     -                     -                         -                     - - 8,552                         8,552             1,745             10,297           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                         -                     (10,864)         -                     8,552                         (2,312)           1,463             (849)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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      

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอนื

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง สาํรอง ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 317,888         4,399,860      (31,836)              31,800           43,005           (35,919)         (5,336)                        4,719,462      173,029         4,892,491      

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 4 -                     -                     (11,792)              -                     -                     -                     -                                 (11,792)         (149,808)       (161,600)       

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                     (11,792)              -                     -                     -                     -                                 (11,792)         (149,808)       (161,600)       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     (11,792)              -                     -                     -                     -                                 (11,792)         (149,808)       (161,600)       

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                     -                     -                         -                     -                     35,919           -                                 35,919           -                     35,919           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                         -                     249,163         -                     -                                 249,163         6,641             255,804         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                     -                     -                         -                     -                 -                     4,614                         4,614             963                5,577             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                         -                     249,163         -                     4,614                         253,777         7,604             261,381         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 317,888         4,399,860      (43,628)              31,800           292,168         -                     (722)                           4,997,366      30,825           5,028,191      

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอนื

กาํไรสะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                         -                         -                         4,681                 -                         4,681                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         4,681                 -                         4,681                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 317,888             4,399,860          31,800               60,792               (35,919)              4,774,421          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 317,888             4,399,860          31,800               254,334             (35,919)              4,967,963          

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                         -                         -                         -                         35,919               35,919               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                         -                         -                         249,169             -                         249,169             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         249,169             -                         249,169             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 317,888             4,399,860          31,800               503,503             -                         5,253,051          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 255,804         (11,146)         249,169         4,681             

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 58,478           (1,752)           55,938           (1,229)           

ตน้ทุนทางการเงิน 300                719                94                  142                

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 18,189           19,636           8,778             10,130           

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (2,482)           4,137             (1,704)           (2)                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,988             479                382                160                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึน (1,828)           1,820             (767)              (2,567)           

กาํไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 11 (269,551)       (20,743)         (269,551)       (20,743)         

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน (58,769)         156                (58,769)         156                

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 8 248                -                    -                    -                    

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (1,303)           6,156             (1,731)           5,229             

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 129                -                    264                -                    

เงินปันผลรับ (10,226)         -                    (10,226)         -                    

ดอกเบียรับ (193)              (1,543)           (1,224)           (2,181)           

(9,216)           (2,081)           (29,347)         (6,224)           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (751)              84,989           (19,983)         (5,758)           

สินคา้คงเหลือ 11,098           7,449             1,787             8,755             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,449)           (1,731)           (1,412)           (2,836)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 60                  (544)              -                    (474)              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4,562             (108,439)       18,760           (8,793)           

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,696)           -                    -                    -                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 32,527           61,436           32,319           62,717           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 33,135           41,079           2,124             47,387           

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (466)              (182)              (491)              (107)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 32,669           40,897           1,633             47,280           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    - (161,600)       (618,450)       

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                    (554,050)       -                    -                    

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 4 (161,600)       -                    -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (936,174)       (1,300,201)    (936,174)       (1,300,000)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 962,454         2,284,446      962,454         2,284,446      

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,283)           (3,065)           (794)              (1,567)           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18                  -                    -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (983)              (5,148)           -                    (916)              

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (80,000)         -                    -                    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (108,000)       

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 5 -                    -                    10,000           -                    

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 469                -                    469                -                    

ดอกเบียรับ 107                187                609                156                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (136,992)       342,169         (125,036)       255,669         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 6,672             6,722             -                    -                    

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (5,807)           (5,062)           (1,072)           (989)              

ดอกเบียจ่าย (276)              (699)              (94)                (116)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 589                961                (1,166)           (1,105)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (103,734)       384,027         (124,569)       301,844         

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 7,169             10,094           250                -                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (96,565)         394,121         (124,319)       301,844         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 762,556         1,023,690      529,055         824,943         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 665,991         1,417,811      404,736         1,126,787      

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุด

   วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพมิขึนในระหวา่งงวด 1,184             2,165             753                667                

การเปลียนแปลงในเจา้หนีคา่ซืออาคารและอุปกรณ์ 99                  900                41                  900                

ยอดซือสุทธิทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงนิสด 1,283             3,065             794                1,567             

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
4 การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 ส่วนด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 
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
ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงาน
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั
ไม่มีผลบงัคบัใชม้าถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้ทั้ง น้ี  การถือปฏิบตัิดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย ่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม  
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหวา่งปี 2564 
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ 
COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายติุธรรม และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองดว้ยแนว
ปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่เร่ืองดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

4 กำรซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั คิวรอน จ ากดั (“คิวรอน”) เพิ่มเติมร้อยละ 24 เป็นเงินสด
จ านวน 157.74 ลา้นบาทและมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นจ านวน 1.60 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนความเป็น
เจา้ของเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของคิวรอน ในงบการเงินของกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 349.57 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 
146.29 ลา้นบาทและส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 13.05 
ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 159.34 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของในคิวรอน 
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เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั (“อเลก็ซ่ี”) 
เพิ่มเติมร้อยละ 24 เป็นเงินสดจ านวน 2.26 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 
100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของอเล็กซ่ี ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 14.69 
ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 3.52 ลา้นบาทและส่วนต ่ากว่าทุนจาก
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยลดลงเป็นจ านวน 1.26 ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่ม
บริษทัเป็นจ านวนเงิน 2.26 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของในอเลก็ซ่ี 
 

ทั้ งน้ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของคิวรอนและอเล็กซ่ีไม่ได้ใช้สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ (Put option)  
ตามขอ้ตกลงการซ้ือกิจการ บริษทัจึงไดก้ลบัรายการส่วนไดเ้สียทุนอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวม 35.92 ลา้นบาท 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 
 

5.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  32,113  60,480 
รายไดค่้าเช่า -  -  139  129 
รายไดค่้าเช่าช่วง -  -  567  - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  872  935 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,038  433 
เงินปันผลรับ -  -  -  669 
รายไดอ่ื้นๆ -  -  162  - 
ค่ารับรอง -  -  5  - 

        

บริษัทร่วม        

รายไดค่้าเช่าช่วง 551  -  551  - 

รายไดอ่ื้นๆ 22  -  22  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 207  2,515  -  - 
ซ้ือสินคา้ 91  180  91  180 
ค่าส่งเสริมการขาย 33  401  -  - 
ค่าเช่า 198  198  198  198 
ค่าบริการ 15  15  15  15 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,738  9,374  9,843  9,374 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 386  52  235  52 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 16,124  9,426  10,078  9,426 

 
5.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   -  -  261,731  245,302 
บริษทัร่วม   2,390  1  2,372  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  308  -  - 
รวม 2,407  309  264,103  245,303 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

- 
  

-  -  - 
สุทธิ 2,407  309  264,103  245,303 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2563  2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.90  1.90  230,000  -  (10,000)  220,000 
รวม     230,000      220,000 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

     
- 

      
- 

สุทธิ     230,000      220,000 

            

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,045  935 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87  71  86  71 
รวม 87  71  3,131  1,006 

 
สัญญำส ำคญัที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
 
บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทั คิวรอน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั ไดต้กลงท่ีจะใหบ้ริการในดา้นท่ีปรึกษา 
แนะน าเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การจดัการสินคา้ วางแผนดา้นการเงิน บริหารเงินทุน ติดต่อแนะน าแหล่งเงินทุน
และบริการด าเนินการและประสานงานดา้นกฎหมาย ใหก้บับริษทั คิวรอน จ ากดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้ก าหนด
ในสัญญา ในการน้ี บริษทั คิวรอน จ ากดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จ ากดั ตามอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25,439  213,101  34,561  35,681 
เกินก าหนดช าระ        

   1 - 30 วนั 38,634  48,364  12,404  8,236 
   31 - 60 วนั 34,423  11,924  2,657  2,686 
   61 - 90 วนั 40,301  2,973  3,870  11,771 
   มากกวา่ 90 วนั 163,518  37,722  182,933  168,488 
รวม 302,315  314,084  236,425  226,862 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (20,587)  (23,043)  -  (1,704) 
สุทธิ 281,728  291,041  236,425  225,158 

 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
- เพิ่มข้ึน (1,143)  (4,145)  -  - 
- กลบัรายการ 3,599  8  1,704  2 
- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 
   เงินตราต่างประเทศ 
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- 

  
- 

  
- 

 
 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (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 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงตรง                      
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 ดา้นการเงินและ
สนบัสนุนวิสาหกิจ 

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  5,000  5,000  3,499  3,499  -  -  3,499  3,499  -  - 
บริษทั คิวรอน จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม  ไทย 100 76  295,392  295,392  883,348  724,013  -  -  883,348  724,013  -  - 
บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัต้ิง จ ากดั 
ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และ

ให้ค าแนะน าดา้นการขาย 
ไทย 100 76  5,000  5,000  10,758  8,493  -  -  10,758  8,493  -  - 

รวม          1,097,760  936,160  -  -  1,097,760  936,160  -  - 

บริษทัย่อยทำงอ้อม                         
Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 100 USD 2,000,000 USD 2,000,000                 
Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึง      

น าเขา้และส่งออก 
สิงคโปร์ 100 100 USD 300,000 USD 300,000  

   
            

Do Day Dream Philippines 
   Corporation 

จ าหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึง      
น าเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51 51 PHP 66,000,000 PHP 66,000,000  
   

            



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรซ้ือเงินลงทนุในระหว่ำงงวด 
 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จ ากดั โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 จ านวน 
708,939 หุ้น ในราคาหุ้นละ 222.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 157.74 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 และ 
มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุน้จ านวน 1.60 ลา้นบาทบริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

 
(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั โดยการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี  

4 มีนาคม 2564 จ านวน 12,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 188.69 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2.26 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 24 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
       งบกำรเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      
บริษทั เจเอม็เอส 
โกลบอล   
โซลูชนั จ ากดั 

ผลิต รับจา้งผลิต คา้ปลีก
และคา้ส่งเคร่ืองส าอาง 

ไทย 28  28  200,000  200,000  80,000  80,000  78,722  78,970  -  - 

รวม           80,000  80,000  78,722  78,970  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน -  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,260  (18)  828  - 
ยานพาหนะ -  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง        
   และติดตั้ง -  (75)  -  (75) 
รวม 1,260  (93)  828  (75) 

 
 
 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (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 ารุงผวิ 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 
ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดใ้ชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา
ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน 
 
การจ าแนกรายได้ 
 
การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
 
ข้อมลูเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์
เสริมความงาม 

 
รวม 

 การตดัรายการ 
ระหวา่งกนั 

 
รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนำคม 2564  2563 

 

2564  2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กำรจ ำแนกรำยได้                    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                    
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 116,419  161,220  203,580  65,096  319,999  226,316  (62,046)  (82,089)  257,953  144,227 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 73,128  84,760  700  -  73,828  84,760  (20,369)  (38,747)  53,459  46,013 
รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 189,547  245,980  204,280  65,096  393,827  311,076  (82,415)  (120,836)  311,412  190,240 

                    
ก าไร (ขาดทุน) จากการ                    
   ด าเนินงาน 303,455  11,875  19,080  (635)  322,535  11,240  (10,187)  (19,282)  312,348  (8,042) 
                    
                    
                    



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์
เสริมความงาม 

 
รวม 

 การตดัรายการ 
ระหวา่งกนั 

 
รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนำคม 2564  2563 

 

2564  2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 300  719 
(ผลก าไรและกลบัรายการ)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 

                 
 

(2,482) 

  
 

4,137 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

                 
248 

  
- 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                 58,478  (1,752) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 255,804  (11,146) 

                    
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์
เสริมความงาม 

 
รวม 

 การตดัรายการ 
ระหวา่งกนั 

 
รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/ 31 ธนัวาคม 6,401  6,053  510  475  6,911  6,528  (1,310)  (1,155)  5,601  5,373 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม/ 31 ธนัวาคม 962  902  142  124  1,104  1,026  (531)  (546)  573  480 

 
 
 
 
 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
หน่วยลงทุน             
   - ตราสารทุน  2,261  2,261  -  2,261  -  2,261 
   - ตราสารหน้ี  878  878  -  878  -  878 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  3,139  3,139         

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
หน่วยลงทุน             
   - ตราสารทุน  1,793  1,793  -  1,793  -  1,793 
   - ตราสารหน้ี  1,037  1,037  -  1,037  -  1,037 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  2,830  2,830         
             

หน้ีสินทำงกำรเงิน             
สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  29  29  -  -  29  29 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ    
   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย  
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ  
   ขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของตรำสำรทุนและตรำสำรหน้ีที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนที่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2564  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่า
ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม  

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
1,793,415 

  
936,174 

  
(737,647) 

  
268,941 

  
2,260,883 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
1,036,593 

  
- 

  
(159,234) 

  
610 

  
877,969 

รวม 2,830,008  936,174  (896,881)  269,551  3,138,852 

 
12 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 671  671 
รวม 671  671 

    

ภำระผกูพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8,030  151 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 273  273 
สญัญาอ่ืนๆ 4,533  3,957 
รวม 12,836  4,381 

 
  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 317.89 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 158.95 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

14 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกบัการน าเสนองบการเงิน ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การ 
จดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 488,582  273,974  762,556  255,081  273,974  529,055 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 341,087  18,379  359,466  250,501  18,379  268,880 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,083,330  (253,322)  2,830,008  3,083,330  (253,322)  2,830,008 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (221,903)  (38,996)  (260,899)  (33,507)  (38,996)  (72,503) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,138)  (35)  (7,173)  (1,279)  (35)  (1,314) 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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