
 

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจิกายน 2564 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 902,214            762,556        660,186            529,055        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5 320,272            359,466        301,482            268,880        

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                   240,000            230,000        

สินคา้คงเหลือ 427,318            361,408        61,587              71,781          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 2,304,593         2,830,008     2,304,593         2,830,008     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 31,620              6,555            24,685              1,089            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,986,017         4,319,993     3,592,533         3,930,813     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                   1,097,760         936,160        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 78,394              78,970          -                        -                   

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7 238,940            251,587        216,130            227,078        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 42,763              59,037          4,144                7,804            

ค่าความนิยม 170,900            170,900        -                        -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 415,389            426,098        9,868                11,738          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 5,473                20,473          273                   20,273          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,316              40,245          -                        -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,395                5,240            2,666                504               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 999,570            1,052,550     1,330,841         1,203,557     

รวมสินทรัพย์ 4,985,587         5,372,543     4,923,374         5,134,370     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 211,342            260,899        41,642              72,503          

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18,102              21,283          4,982                3,941            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,703                7,586            34                     -                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,476                7,173            1,268                1,314            

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 245,623            296,941        47,926              77,758          

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 26,941              39,555          377                   4,392            

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ -                        29,115          -                        29,115          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 59,673              79,668          30,717              51,726          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 36,601              34,773          4,561                3,416            

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 123,215            183,111        35,655              88,649          

รวมหนสิีน 368,838            480,052        83,581              166,407        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   หุ้นทีออกและชาํระแลว้

   (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     

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

   จดัสรรแลว้ 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (139,303)           43,005          90,245              254,334        

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,079                (5,336)           -                        -                   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,574,696         4,719,462     4,839,793         4,967,963     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 42,053              173,029        -                        -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,616,749         4,892,491     4,839,793         4,967,963     

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,985,587         5,372,543     4,923,374         5,134,370     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 279,862          279,009          33,392            25,969            

รายไดด้อกเบีย 93                   372                 1,207              1,472              

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 22,851            11,201            22,851            11,201            

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน -                     14,631            -                     14,631            

รายไดอื้น 3,226              3,997              4,584              4,526              

รวมรายได้ 306,032          309,210          62,034            57,799            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 101,192          139,615          36,746            67,631            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 127,231          117,878          1,254              1,322              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 61,490            57,726            18,961            27,946            

ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 158,180          71,633            158,180          71,633            

ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 5,999              -                     5,999              -                     

รวมค่าใช้จ่าย 454,092          386,852          221,140          168,532          

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (148,060)        (77,642)          (159,106)        (110,733)        

ตน้ทุนทางการเงิน 218                 443                 72                   119                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 1,224              (666)               -                     (62)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 162                 766                 -                     -                     

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (149,664)        (78,185)          (159,178)        (110,790)        

รายไดภ้าษีเงินได้ (23,240)          (15,296)          (31,928)          (22,387)          

ขาดทุนสําหรับงวด (126,424)        (62,889)          (127,250)        (88,403)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 6,402              4,923              -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 6,402              4,923              -                     -                     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (120,022)        (57,966)          (127,250)        (88,403)          

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (130,869)        (71,789)          (127,250)        (88,403)          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 4,445              8,900              -                     -                     

ขาดทุนสําหรับงวด (126,424)        (62,889)          (127,250)        (88,403)          

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (124,924)        (68,309)          (127,250)        (88,403)          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 4,902              10,343            -                     -                     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (120,022)        (57,966)          (127,250)        (88,403)          

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.41)              (0.23)              (0.40)              (0.28)              

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 8 868,195          702,107          102,595          119,179          

รายไดด้อกเบีย 469                 2,657              3,615              5,304              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     -                     114,000          

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 76,164            34,677            76,164            34,677            

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน -                     35,325            -                     35,325            

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 131,178          20,054            131,178          20,054            

รายไดอื้น 7,514              5,028              11,358            9,340              

รวมรายได้ 1,083,520       799,848          324,910          337,879          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 359,546          317,092          119,418          171,840          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 375,260          324,796          4,914              3,933              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 198,510          177,164          69,400            88,267            

ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 10 139,126          -                     139,126          -                     

รวมค่าใช้จ่าย 1,072,442       819,052          332,858          264,040          

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 11,078            (19,204)          (7,948)            73,839            

ตน้ทุนทางการเงิน 797                 1,990              249                 392                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 373                 4,041              (1,704)            (2,908)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 576                 766                 -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 9,332              (26,001)          (6,493)            76,355            

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16,052            (5,747)            (1,347)            (9,636)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,720)            (20,254)          (5,146)            85,991            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 15,602            8,999              -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15,602            8,999              -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,882              (11,255)          (5,146)            85,991            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (23,365)          (34,604)          (5,146)            85,991            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 16,645            14,350            -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,720)            (20,254)          (5,146)            85,991            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (9,950)            (27,972)          (5,146)            85,991            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 18,832            16,717            -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 8,882              (11,255)          (5,146)            85,991            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.07)              (0.11)              (0.02)              0.27                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลง สาํรอง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                   -                  -                        -                  (153,538)     -                  -                             (153,538)       -                    (153,538)       

      เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                  -                        -                  -                  -                  -                             -                    (36,000)         (36,000)         

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                  -                        -                  (153,538)     -                  -                             (153,538)       (36,000)         (189,538)       

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการซือบริษทัยอ่ยใหม่ -                   -                  -                        -                  -                  -                  -                             -                    158,298        158,298        

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                  -                        -                  -                  -                  -                             -                    195,423        195,423        

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                  -                        -                  (153,538)     -                  -                             (153,538)       159,423        5,885            

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร (ขาดทุน) - - - - (34,604)       -                  - (34,604)         14,350          (20,254)         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -                  -                  6,632                      6,632            2,367            8,999            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                        -                  (34,604)       -                  6,632                      (27,972)         16,717          (11,255)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2563 317,888       4,399,860    (31,836)             31,800        (159,020)     (35,919)       335                         4,523,108     198,188        4,721,296     

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลียนแปลง สาํรอง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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     

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                   -                  -                        -                  (158,943)     -                  -                             (158,943)       -                    (158,943)       

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                  -                        -                  (158,943)     -                  -                             (158,943)       -                    (158,943)       

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 3 -                   -                  (11,792)             -                  -                  -                  -                             (11,792)         (149,808)       (161,600)       

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                  (11,792)             -                  (158,943)     -                  -                             (170,735)       (149,808)       (320,543)       

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 3 - - - - -                  35,919        -                             35,919          -                    35,919          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร (ขาดทุน) - - - - (23,365)       -                  - (23,365)         16,645          (6,720)           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -                  -                  13,415                    13,415          2,187            15,602          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                        -                  (23,365)       -                  13,415                    (9,950)           18,832          8,882            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2564 317,888       4,399,860    (43,628)             31,800        (139,303)     -                  8,079                      4,574,696     42,053          4,616,749     

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                     -                     -                     (153,538) -                     (153,538)

   รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (153,538)        -                     (153,538)        

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                     -                     -                     85,991           -                     85,991           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     85,991           -                     85,991           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 317,888         4,399,860      31,800           (11,436)          (35,919)          4,702,193      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 -                     -                     -                     (158,943) -                     (158,943)

   รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (158,943)        -                     (158,943)        

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 3 -                     -                     -                     -                     35,919           35,919           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                     -                     -                     (5,146)            -                     (5,146)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     (5,146)            -                     (5,146)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2564 317,888         4,399,860      31,800           90,245           -                     4,839,793      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (6,720)           (20,254)         (5,146)           85,991          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16,052          (5,747)           (1,347)           (9,636)           

ตน้ทุนทางการเงิน 797               1,990            249               392               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 53,437          47,079          25,698          27,476          

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

     ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 373               4,041            (1,704)           (2,908)           

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,284            (2,314)           1,145            477               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (3,568)           (4)                  (2,483)           270               

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 10 139,126        (35,325)         139,126        (35,325)         

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงิน (131,178)       (20,054)         (131,178)       (20,054)         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี 576               766               -                    -                    

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสินคา้ (1,757)           29,657          5,775            34,013          

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    (97)                -                    13                 

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 129               -                    264               -                    

เงินปันผลรับ (76,164)         (34,677)         (76,164)         (148,677)       

ดอกเบียรบั (469)              (2,657)           (3,615)           (5,304)           

(3,082)           (37,596)         (49,380)         (73,272)         

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 42,273          138,101        (25,326)         (2,242)           

สินคา้คงเหลือ (64,154)         (24,894)         4,420            41,732          

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน (5,065)           13,384          (3,596)           2,575            

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน (2,155)           (480)              (2,162)           (475)              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (49,826)         (150,390)       (30,388)         (14,185)         

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (4,456)           -                    -                    -                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 304               8,642            (45)                11,311          

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (86,161)         (53,233)         (106,477)       (34,556)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (35,001)         (9,608)           (19,629)         (3,712)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (121,162)       (62,841)         (126,106)       (38,268)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

    ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (5,000)           (200)              -                    -                    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย 3 -                    -                    (161,600)       (735,131)       

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัย่อยสุทธิจากเงินสดทีไดรั้บมา -                    (554,050)       -                    -                    

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 3 (161,600)       -                    -                    -                    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    (80,000)         -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,851,726)    (3,470,126)    (1,851,726)    (3,470,126)    

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2,375,997     3,804,913     2,375,997     3,804,913     

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,083)         (7,928)           (9,954)           (3,803)           

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 49                 159               -                    19                 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,009)           -                    (5)                  -                    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย 4 -                    -                    (30,000)         (136,000)       

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 4 -                    -                    20,000          20,000          

เงินปันผลรับ 73,717          34,677          73,717          148,677        

ดอกเบียรบั 398               2,450            1,514            4,957            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 417,743        (270,105)       417,943        (366,494)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                    37,125          -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสนั -                    (54,852)         -                    -                    

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (15,742)         (15,410)         (2,973)           (2,937)           

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 (158,943)       (153,538)       (158,943)       (153,538)       

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม -                    (36,000)         -                    -                    

ดอกเบียจ่าย (662)              (2,061)           (249)              (392)              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (175,347)       (224,736)       (162,165)       (156,867)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 121,234        (557,682)       129,672        (561,629)       

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,424          8,197            1,459            (235)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 139,658        (549,485)       131,131        (561,864)       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 902,214        474,205        660,186        263,079        

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุด

   วนัที 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพมิขึนในระหว่างงวด 12,853          7,128            9,481            2,995            

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ 230               800               473               808               

ยอดซือสุทธิทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงินสด 13,083          7,928            9,954            3,803            

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

16 

หมายเหตุ สารบัญ   
  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3 การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 ส่วนดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

9 เงินปันผล 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

13 การจดัประเภทรายการใหม่ 

  

  

  

  

  

  

      
  

  

 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอ

ไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม 

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่นาํสถานการณ์ 

COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายุติธรรม และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองด้วย 

แนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเร่ือง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั คิวรอน จาํกดั (“คิวรอน”) เพิ่มเติมร้อยละ 24 เป็นเงินสด

จาํนวน 157.74 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือหุ้นจาํนวน 1.60 ล้านบาท ทาํให้สัดส่วนความเป็น

เจา้ของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของคิวรอน ในงบการเงินของกลุ่ม

บริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจาํนวน 349.57 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 

146.29 ลา้นบาทและส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวน 13.05 

ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 159.34 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจา้ของในคิวรอน 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จาํกดั (“อเล็กซ่ี”) 

เพิ่มเติมร้อยละ 24 เป็นเงินสดจาํนวน 2.26 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 

100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของอเล็กซ่ี ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจาํนวน 14.69 

ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 3.52 ลา้นบาทและส่วนตํ่ากว่าทุนจาก

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยลดลงเป็นจาํนวน 1.26 ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่ม

บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 2.26 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของในอเลก็ซ่ี 

 

ทั้ งน้ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของคิวรอนและอเล็กซ่ีไม่ได้ใช้สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ (Put option)  

ตามขอ้ตกลงการซ้ือกิจการ บริษทัจึงไดก้ลบัรายการส่วนไดเ้สียทุนอ่ืน เป็นจาํนวนเงินรวม 35.92 ลา้นบาท 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

4.1 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  98,779  121,833 

ดอกเบ้ียรับ -  -  3,239  2,877 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  2,536  2,607 

รายไดค้่าเช่าช่วง -  -  1,277  - 

รายไดอ่ื้น -  -  602  - 

รายไดค้่าเช่า -  -  416  400 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  5  105 

เงินปันผลรับ -  -  -  114,000 

รายไดค้่าบริการ -  -  -  1,490 

        

บริษัทร่วม        

รายไดค้่าเช่า 1,261  9  -  - 

รายไดอ่ื้น 34  1,207  -  - 

รายไดค้่าบริการ -  136  -  - 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 677  4,422  -  - 

รายไดค้่าเช่า -  -  1,261  9 

รายไดค้่าบริการ -  -  -  136 

รายไดอ่ื้น -  5  34  1,212 

ซ้ือสินคา้ 345  360  345  360 

ค่าส่งเสริมการขาย  95   685  -  - 

ค่าเช่า  594   594   594   594 

ค่าบริการ  45   45   45   45 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 37  -  37  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,513  32,301  28,513  23,306 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 451  (3,208)  451  141 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 28,964  29,093  28,964  23,447 

 

4.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   -  -  289,888  245,302 

บริษทัร่วม   3,170  1  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59  308  3,108  1 

รวม 3,229  309  292,996  245,303 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - 

 

-  -  - 

สุทธิ 3,229  309  292,996  245,303 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.90  1.90  230,000  30,000  (20,000)  240,000 

รวม     230,000      240,000 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

     

- 

      

- 

สุทธิ     230,000      240,000 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  17  935 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176  71  168  71 

รวม 176  71  185  1,006 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษัท ดู อินฟินิท ดรีม จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มีสัญญาให้บริการ กับบริษัท คิวรอน จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ไดต้กลงท่ีจะให้บริการในดา้นท่ีปรึกษา 

แนะนาํเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การจดัการสินคา้ วางแผนดา้นการเงิน บริหารเงินทุน ติดต่อแนะนาํแหล่งเงินทุน

และบริการดาํเนินการและประสานงานดา้นกฎหมาย ให้กบับริษทั คิวรอน จาํกดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้กาํหนด

ในสัญญา ในการน้ี บริษทั คิวรอน จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบับริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไว้

ในสัญญา 
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บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอนซัลต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอนซัลต้ิง จาํกดั  

ไดต้กลงท่ีจะให้บริการในดา้นการจดัหาและควบคุมพนักงานส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและบริการ 

ใหก้บับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการน้ีบริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั 

ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนดค์อนซลัต้ิง จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

หมายเหตุ 

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 59  308  260,317   224,608  

กิจการอ่ืนๆ  262,885  318,351  3   2,254  
 

 262,944  318,659  260,320  226,862 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

    ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

(23,525)  (23,043)  -  (1,704) 

สุทธิ  239,419  295,616  260,320  225,158 

         

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3,170  1  32,679  20,695 

กิจการอ่ืนๆ  78,652  64,833  8,520  23,064 
 

 81,822  64,834  41,199  43,759 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

    ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

(969)  (984)  (37)  (37) 

สุทธิ  80,853  63,850  41,162  43,722 

         

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  320,272  359,466  301,482  268,880 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 189,048  209,534  36,482  35,681 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั  20,533   49,361  9,196  8,236 

   31 - 60 วนั  10,866   16,755  15,095  2,686 

   61 - 90 วนั  8,806   4,733   10,298   11,771 

   มากกวา่ 90 วนั  33,691   38,276   189,249   168,488 

รวม 262,944  318,659  260,320  226,862 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

    ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (23,525)  (23,043)  -  (1,704) 

สุทธิ 239,419  295,616  260,320  225,158 

        

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,756  64,748  19,971  39,977 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 15   57   551  1,920 

   31 - 60 วนั -   29   6,379  1,111 

   61 - 90 วนั 7  -  1  751 

   มากกวา่ 90 วนั 44  -  14,297  - 

รวม 81,822  64,834  41,199  43,759 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

    ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (969)  (984)  (37)  (37) 

สุทธิ 80,853  63,850  41,162  43,722 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 320,272  359,466  301,482  268,880 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิ่มขึ้น (4,066)  (6,958)  -  - 

- กลบัรายการ 3,598  2,908  1,704  2,908 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 95  9  -  - 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญ 

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หมายเหตุ 

 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   (พันบาท) 

บริษัทย่อย 3     

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกดั   -  159,335 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั   -  2,265 

 

การซ้ือเงินลงทุนในระหว่างงวด 

 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกัด โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

จาํนวน 708,939 หุน้ ในราคาหุน้ละ 222.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 157.74 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24 

และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นจาํนวน 1.60 ลา้นบาทบริษทัไดรั้บโอนหุ้นแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 

2564 

 

(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั โดยการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมใน

วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 จาํนวน 12,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 188.69 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 2.26 ลา้นบาท ซ่ึงคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 24 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 11,998  9,481 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 855  - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (50)  - 

 

8 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญั

อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดใ้ชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานแต่ละเดือน 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั

ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ์ 

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันที ่30 กันยายน 2564  2563 

 

2564  2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 301,598  373,355  522,870  421,657  824,468  795,012  (164,345)  (223,711)  660,123  571,301 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 291,404  221,760  17,784  1,528  309,188  223,288  (101,116)  (92,482)  208,072  130,806 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 593,002  595,115  540,654  423,185  1,133,656  1,018,300  (265,461)  (316,193)  868,195  702,107 

                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (19,137)  71,323  46,320  40,434  27,183  111,757  (16,105)  (130,961)  11,078  (19,204) 
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 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ์ 

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันที ่30 กันยายน 2564  2563 

 

2564  2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 797  1,990 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 

                 

373 

  

4,041 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

                 

576 

  

766 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้ 

         

 

 

     9,332  

 

(26,001) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                    

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธนัวาคม 5,903  6,053  489  475  6,392  6,528  (1,406)  (1,155)  4,986  5,373 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                    

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/ 31 ธันวาคม 895  902  99  124  994  1,026  (625)  (546)  369  480 
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9 เงินปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 22 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.50  158.94 

 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน            

ตราสารทุน 1,516  1,516  -  1,516  -  1,516 

หน่วยลงทุน            

   ตราสารทุน 24  24  -  24  -  24 

   ตราสารหน้ี 765  765  -  765  -  765 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 2,305  2,305         
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

 ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน            

ตราสารทุน 1,793  1,793  -  1,793  -  1,793 

หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 1,037  1,037  -  1,037  -  1,037 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 2,830  2,830         

            

หน้ีสินทางการเงิน            

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29  29  -  -  29  29 

 

เทคนิคการประเมิณมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ    

   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทุน 

 อ้างอิงจากราคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
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รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

1,793,415 

  

1,770,726 

  

(1,875,603) 

  

(148,482) 

  

1,540,056 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

1,036,593 

  

81,000 

  

(362,412) 

  

9,356 

  

764,537 

รวม 2,830,008  1,851,726  (2,238,015)  (139,126)  2,304,593 

 

11 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,792  3,792 

รวม 3,792  3,792 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 273  273 

สัญญาอ่ืนๆ 7,604  7,557 

รวม 7,877  7,830 
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12 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบริษทัได้พิจารณาเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 295 ลา้นบาท (เพิ่มจาก 5 ลา้น

บาท เป็น 300 ลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นจาํนวน 2,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 295 ลา้นบาท ทั้งน้ีมติดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

13 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน ระหว่างกาลสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 การจดั

ประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภท 

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท 

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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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