
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ฌ), 3(ญ), 3(ฏ), 13 และ 14 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัสาํคญัและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอ่ืนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารจาํเป็นต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าเป็น

ประจาํทุกปี การประเมินมูลค่าท่ีได้รับคืนมาจาก

มูลค่าจากการใช้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแส

เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงทางบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระ

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์  

 

การใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัเป็นส่ิงจาํเป็นในการกาํหนด

ขอ้สมมติซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนในการประมาณ

และการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต 

ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการ

ตรวจสอบ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• สอบถามผู ้บริหารและทําความเข้าใจถึงกระบวนการ 

การประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสําคญัในรายงานการประมาณมูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ 

ผลการประมาณการกบัแนวโนม้ของอุตสาหกรรม ขอ้มูลท่ี

หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมิน

มูลค่าแบบจาํลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชก้าํหนดอตัรา

คิดลด 

 

• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั และ 

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการวดัมูลค่าค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ฑ), 3(ณ) และ 18 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีสัญญากบั

ลูกคา้ซ่ึงมีเง่ือนไขในการให้ส่วนลด รายการส่งเสริม

การขาย รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษเพ่ือกระตุ้น

ยอดขายในบางช่วงเวลา มูลค่าค่าส่งเสริมการขาย 

ค้างจ่ายเหล่าน้ี  ณ ส้ินปีจะคํานวณจากประมาณ 

การยอดขายท่ีคาดไว้ เ น่ืองจากมูลค่าดังกล่าวมี

นยัสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ ขา้พเจา้จึง

เห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ทาํความเขา้ใจนโยบายการประมาณการรายการส่วนลด 

และค่าส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั 

 

• ประเมินการออกแบบและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ประมาณการรายการส่วนลด และค่าส่งเสริมการขาย 

 

• สุ่มทดสอบการคาํนวณรายการการใหส่้วนลด ค่าส่งเสริม

การขาย การตั้งค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย กบัเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นปี 

 

• สุ่มทดสอบความเหมาะสมของการตั้งค่าส่งเสริมการขาย

ค้างจ่ายกับเอกสารการจ่ายเงิน ใบลดหน้ีและเอกสาร

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 887,921,299        762,555,889        559,709,086        529,054,351        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 679,322,928        359,466,720        308,236,768        268,880,015        

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5 -                          -                          145,000,000        230,000,000        

สินคา้คงเหลือ 8 397,159,881        361,407,641        64,771,222          71,781,654          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 23 2,269,343,360     2,830,007,857     2,269,343,360     2,830,007,356     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,684,597            6,554,531            1,583,678            1,089,196            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,239,432,065     4,319,992,638     3,348,644,114     3,930,812,572     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          1,392,760,400     936,160,400        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                          78,970,101          -                          -                          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 241,055,798        251,587,374        218,896,523        227,077,459        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 88,330,711          59,037,025          52,825,270          7,803,994            

ค่าความนิยม 13 170,900,114        170,900,114        -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากคา่ความนิยม 14 414,484,872        426,098,376        12,092,758          11,737,445          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 15 25,473,000          20,473,000          20,273,000          20,273,000          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 37,835,326          40,244,731          -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,193,763            5,239,387            2,666,139            504,269               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 984,273,584        1,052,550,108     1,699,514,090     1,203,556,567     

รวมสินทรัพย์ 5,223,705,649     5,372,542,746     5,048,158,204     5,134,369,139     

 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 293,341,196        260,899,076        69,663,751          72,503,262          

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 21,635,119          21,283,048          8,661,385            3,940,829            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 35,796,508          7,585,890            23,631,797          -                          

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,923,909            7,172,736            1,555,502            1,313,720            

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 358,696,732        296,940,750        103,512,435        77,757,811          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 15 69,601,136          39,554,820          45,861,783          4,391,566            

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 23 -                          29,114,777          -                          29,114,777          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 35,521,315          79,667,794          4,869,339            51,726,180          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 37,958,933          34,772,963          4,942,879            3,415,581            

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 143,081,384        183,110,354        55,674,001          88,648,104          

รวมหนสิีน 501,778,116        480,051,104        159,186,436        166,405,915        

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 318,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000,000        318,000,000        318,000,000        318,000,000        

   หุน้ทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามญัจาํนวน 317,887,700 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 317,887,700        317,887,700        317,887,700        317,887,700        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 4,399,859,862     4,399,859,862     4,399,859,862     4,399,859,862     

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (43,627,513)         (31,835,833)         -                          -                          

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 31,800,000          31,800,000          31,800,000          31,800,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (34,618,787)         43,005,310          139,424,206        254,334,405        

ส่วนไดเ้สียทุนอืน -                          (35,918,743)         -                          (35,918,743)         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,925,031            (5,335,772)           -                          -                          

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,677,226,293     4,719,462,524     4,888,971,768     4,967,963,224     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 44,701,240          173,029,118        -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,721,927,533     4,892,491,642     4,888,971,768     4,967,963,224     

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,223,705,649     5,372,542,746     5,048,158,204     5,134,369,139     

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 18 1,411,311,210     1,000,337,479     155,352,020        158,809,529        

รายไดด้อกเบีย 713,920               3,136,504            5,008,178            6,815,338            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5, 9 -                          -                          56,399,552          114,000,135        

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 77,022,278          36,049,349          77,022,278          36,049,349          

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน -                          446,206,442        -                          446,206,442        

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 279,284,802        99,655,974          278,011,869        99,655,974          

รายไดอื้น 5,948,254            4,889,507            10,734,098          10,629,670          

รวมรายได้ 1,774,280,464     1,590,275,255     582,527,995        872,166,437        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 8, 19 559,217,549        580,994,898        177,001,969        325,163,466        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19 546,135,855        490,651,301        6,606,189            11,191,584          

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 19 276,226,105        265,579,868        102,847,748        129,163,055        

ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 23 256,659,767        -                          256,659,767        -                          

รวมค่าใช้จ่าย 1,638,239,276     1,337,226,067     543,115,673        465,518,105        

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 136,041,188        253,049,188        39,412,322          406,648,332        

ตน้ทุนทางการเงิน 1,294,797            2,002,248            625,821               499,770               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 6,187,065            17,287,016          (1,703,858)           (2,963,544)           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 576,377               1,029,899            -                          -                          

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 127,982,949        232,730,025        40,490,359          409,112,106        

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 26,037,302          53,185,401          (3,542,292)           57,107,514          

กาํไรสําหรับปี 18 101,945,647        179,544,624        44,032,651          352,004,592        

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 12,714,799          2,039,825            -                          -                          

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,714,799          2,039,825            -                          -                          

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 16, 20 -                          (2,289,356)           -                          (303,947)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 -                          457,871               -                          60,789                 

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                          (1,831,485)           -                          (243,158)              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี 12,714,799          208,340               -                          (243,158)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 114,660,446        179,752,964        44,032,651          351,761,434        

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 81,318,753          169,253,455        44,032,651          352,004,592        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,626,894          10,291,169          -                          -                          

กาํไรสําหรับปี 101,945,647        179,544,624        44,032,651          352,004,592        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,579,556          168,382,824        44,032,651          351,761,434        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 22,080,890          11,370,140          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 114,660,446        179,752,964        44,032,651          351,761,434        

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 21 0.26                     0.53                     0.14                     1.11                     

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น เปลียนแปลง สาํรอง ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              29,121,775              -                               (6,296,817)               4,740,536,687         22,047,894              4,762,584,581         

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                               -                               -                               -                               (153,538,435)           -                               -                               (153,538,435)           -                               (153,538,435)           

      เงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (36,000,014)             (36,000,014)             

   รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)           -                               -                               (153,538,435)           (36,000,014)             (189,538,449)           

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      จากการซือบริษทัยอ่ยใหม่ -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               138,486,289            138,486,289            

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               37,125,000              37,125,000              

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               175,611,289            175,611,289            

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)           -                               -                               (153,538,435)           139,611,275            (13,927,160)             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ -                               -                               -                               -                               -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                               -                               -                               -                               169,253,455            -                               - 169,253,455            10,291,169              179,544,624            

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               -                               (1,831,485)               -                               961,045                   (870,440)                  1,078,780                208,340                   

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               167,421,970            -                               961,045                   168,383,015            11,369,949              179,752,964            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              43,005,310              (35,918,743)             (5,335,772)               4,719,462,524         173,029,118            4,892,491,642         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น เปลียนแปลง ยงัไม่ได้ สาํรอง ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง จดัสรร ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ทุนอืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              43,005,310              (35,918,743)             (5,335,772)               4,719,462,524         173,029,118            4,892,491,642         

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                               -                               -                               -                               (158,942,850)           -                               -                               (158,942,850)           -                               (158,942,850)           

      เงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (600,448)                  (600,448)                  

   รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (158,942,850)           -                               -                               (158,942,850)           (600,448)                  (159,543,298)           

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 4 -                               -                               (11,791,680)             -                               -                               -                               -                               (11,791,680)             (149,808,320)           (161,600,000)           

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                               -                               (11,791,680)             -                               -                               -                               -                               (11,791,680)             (149,808,320)           (161,600,000)           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               (11,791,680)             -                               (158,942,850)           -                               -                               (170,734,530)           (150,408,768)           (321,143,298)           

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                               -                               -                               -                               -                               35,918,743              -                               35,918,743              -                               35,918,743              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                               -                               -                               -                               81,318,753              -                               - 81,318,753              20,626,894              101,945,647            

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                               -                               -                               -                               -                               -                               11,260,803              11,260,803              1,453,996                12,714,799              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               81,318,753              -                               11,260,803              92,579,556              22,080,890              114,660,446            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 317,887,700            4,399,859,862         (43,627,513)             31,800,000              (34,618,787)             -                               5,925,031                4,677,226,293         44,701,240              4,721,927,533         

(บาท)

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700               4,399,859,862            31,800,000                 56,111,406                 -                                 4,805,658,968            

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                                 -                                 -                                 (153,538,435)              -                                 (153,538,435)              
-                              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                 -                                 -                                 (153,538,435)              -                                 (153,538,435)              

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ -                                 -                                 -                                 -                                 (35,918,743)                (35,918,743)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                                 - - 352,004,592               - 352,004,592               

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                                 -                                 -                                 (243,158)                     -                                 (243,158)                     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                 -                                 -                                 351,761,434               -                                 351,761,434               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 317,887,700               4,399,859,862            31,800,000                 254,334,405               (35,918,743)                4,967,963,224            

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 317,887,700               4,399,859,862            31,800,000                 254,334,405               (35,918,743)                4,967,963,224            

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                                 -                                 -                                 (158,942,850)              -                                 (158,942,850)              
-                              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                 -                                 -                                 (158,942,850)              -                                 (158,942,850)              

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 4 -                                 -                                 -                                 -                                 35,918,743                 35,918,743                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                                 - - 44,032,651                 - 44,032,651                 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                 -                                 -                                 44,032,651                 -                                 44,032,651                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 317,887,700               4,399,859,862            31,800,000                 139,424,206               -                                 4,888,971,768            

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 101,945,647          179,544,624          44,032,651            352,004,592          

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 26,037,302            53,185,401            (3,542,292)            57,107,514            

ตน้ทุนทางการเงิน 1,294,797              2,002,248              625,821                 499,770                 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11, 12, 14 70,189,781            69,740,502            34,234,882            36,570,382            

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,187,065              17,287,016            (1,703,858)            (2,963,544)            

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 8,432,306              (156,359)                1,527,297              977,434                 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (1,820,385)            1,245,654              (1,834,551)            1,533,904              

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 23 256,659,767          (446,206,442)        256,659,767          (446,206,442)        

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน (279,284,802)        (99,655,974)          (278,011,869)        (99,655,974)          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 10 576,377                 1,029,899              -                             -                             

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 10,359,003            167,909,192          17,080,287            143,437,607          

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             (166,927)                -                             (166,887)                

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ/์สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 128,811                 -                             264,099                 -                             

เงินปันผลรับ (77,022,278)          (36,049,349)          (133,421,830)        (150,049,484)        

ดอกเบียรับ (713,920)                (3,136,504)            (5,008,178)            (6,815,338)            

122,969,471          (93,427,019)          (69,097,774)          (113,726,466)        

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (325,981,707)        92,950,724            21,491,770            (32,722,496)          

สินคา้คงเหลือ (46,111,243)          (7,502,785)            (10,069,855)          61,446,174            

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 869,934                 16,878,931            (494,482)                4,263,481              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (954,376)                (403,132)                (2,161,870)            (475,139)                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 30,502,743            (31,369,954)          (6,066,838)            29,518,026            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 (5,246,336)            (3,310,677)            -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอนื 751,174                 (1,779,174)            241,784                 330,693                 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (223,200,340)        (27,963,086)          (66,157,265)          (51,365,727)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (39,563,758)          (16,436,153)          (19,682,752)          (3,748,633)            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (262,764,098)        (44,399,239)          (85,840,017)          (55,114,360)          

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (5,000,000)            (200,000)                -                             -                             

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                             -                             (295,000,000)        -                             

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                             -                             (161,600,000)        (2,624,850)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 79,666,657            -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดรั้บมา -                             (554,050,401)        -                             (732,506,040)        

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                             (80,000,000)          -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื (3,224,480,247)     (3,863,738,676)     (3,224,480,247)     (3,863,738,176)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 3,813,300,311       4,480,830,952       3,813,300,311       4,480,830,952       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,191,602)          (9,717,685)            (14,859,485)          (5,101,726)            

เงินสดรับจากการขายทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 55,900                   1,323,233              -                             1,399,976              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,978,209)            -                             (2,801,431)            -                             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             23,361                   -                             -                             

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 -                             -                             (90,000,000)          (136,000,000)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 5 -                             -                             175,000,000          20,000,000            

เงินปันผลรับ 77,068,728            36,049,349            77,068,728            150,049,484          

ดอกเบียรับ 690,496                 3,136,504              2,382,857              5,577,474              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 719,132,034          13,656,637            279,010,733          (82,112,906)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             37,125,000            -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4 (161,600,000)        -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน -                             (57,613,144)          -                             -                             

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (21,599,127)          (19,932,816)          (4,628,292)            (3,940,921)            

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 22 (158,942,850)        (153,538,436)        (158,942,850)        (153,538,436)        

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             (36,000,014)          -                             -                             

ดอกเบียจ่าย (1,140,503)            (2,073,088)            (625,821)                (499,770)                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (343,282,480)        (232,032,498)        (164,196,963)        (157,979,127)        

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 113,085,456          (262,775,100)        28,973,752            (295,206,393)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนทมีีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,279,954            1,640,630              1,680,983              (681,968)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 125,365,410          (261,134,470)        30,654,735            (295,888,361)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 762,555,889          1,023,690,359       529,054,351          824,942,712          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม 887,921,299          762,555,889          559,709,086          529,054,351          

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหว่างปีมีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพิมขึนในระหว่างปี 11 21,449,395            9,308,335              18,074,138            4,619,736              

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ (3,257,793)            409,350                 (3,214,653)            481,990                 

ยอดซือสุทธิทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงนิสด 18,191,602            9,717,685              14,859,485            5,101,726              

ข้อมูลเพมิเติมสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 12 51,997,514            10,266,162            50,819,067            1,345,942              

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

19 

หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12 สญัญาเช่า 

13 ค่าความนิยม 

14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

17 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 

18 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

20 ภาษีเงินได ้

21 กาํไรต่อหุน้ 

22 เงินปันผล 

23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

24 การบริหารจดัการทุน 

25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จ ัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขที่ 32 

ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 50.21)  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง 

และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย                       

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง       

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน

จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย      

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 

นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการ

ควบคุม ผลต่างระหวา่งส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ี

จ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง

รับรู้เป็นส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู ่

ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา

ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม

จนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  
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ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุน

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า

เกิดข้ึน 

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินวา่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์

ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงสามารถทาํใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ี

ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี

รับมา กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึน และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 

ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 

การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน 

มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการ

วดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

ตน้ทุนเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก กาํไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย

ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นสํารองการ

แปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี

ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นสาํรองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่าย

เงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่

กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย 

กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก

การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2)  การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความ

เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ี

กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและ

ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส

เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี

จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(ง.3) อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

(ง.4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีก้ารค้า 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ

วงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 

เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับแต่

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่า

เผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วง

นํ้ าหนกัโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงด้านเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน 

‘ระดบัท่ีน่าลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าดว้ย ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนด

ชาํระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคญั มีการ

ดาํเนินงานท่ีถดถอยอยา่งมีนยัสําคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถ

ของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ 

-  ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ

ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

-  สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

(ง.5) การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้

เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 

(ง.6) ดอกเบีย้ 

 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบั

ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่า

ดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง

สํารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้าน

เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุง

ปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล

คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ  

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ หักดว้ย

ส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข สาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ

ปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

ตน้ทุนคาํนวณโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 

สินคา้สาํเร็จรูปท่ีจา้งผลิต -   ราคาทุนวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต -   ราคาตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามวิธี

ราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน -   ราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีและจะถือเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

บริษทัไดท้าํการตั้งค่าการประมาณการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี

เดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สาํหรับ

เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ

นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํใน

การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง

การก่อสร้าง 
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 10  ปี 

ยานพาหนะ  5  ปี 

 

(ฌ) ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืนๆวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ

จะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2 - 10   ปี 

ค่าสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้  7, 10   ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้    10   ปี 
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(ฎ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า 

อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี

ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าทั้งหมด 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ

วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการ

บูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่ม

บริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอด

อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีต้องจ่ายทั้ งหมดตามสัญญา ทั้ งน้ี  

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุง

บางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญา

เช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี 

ในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วน

ของผูถื้อหุน้ 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ

ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้

ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี

สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั

รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์   

ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด

กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง  

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ

ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม

บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทั ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา

เสนอขาย 
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า

เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ

การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม

อยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสม

ตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว

ส้ินสุดลง 

 

(ณ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

 

การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด

ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ 

และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 

กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้ากการขาย

สินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จของงาน/เม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ี

เก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

(ด) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

35 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราว สาํหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ต) กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละ

สินทรัพยอ่ื์น 
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4 การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

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

เงินสดจาํนวน 157.74 ลา้นบาทและมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นจาํนวน 1.60 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของคิวรอน ในงบการเงินของ

กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจาํนวน 349.57 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็น

จาํนวน 146.29 ลา้นบาทและส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 

13.05 ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 159.34 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจา้ของในคิวรอน 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั (“อเลก็ซ่ี”) 

เพิ่มเติมร้อยละ 24 เป็นเงินสดจาํนวน 2.26 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 76 เป็นร้อย

ละ 100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของอเลก็ซ่ี 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 

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล

หรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท 

หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัใน

การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

37 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที ่

จัดต้ัง / สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

นายสราวฒิุ พรพฒันารักษ ์ ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ีรวมถึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั 

บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จาํกดั ไทย เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 

บริษทั นามะ นามะ กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั วีตา้อินโน จาํกดั ไทย เก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่) 

 

5.1   รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  151,074  157,086 

รายไดค่้าเช่า -  -  554  539 

รายไดค่้าเช่าช่วง -  -  1,633  542 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  3,751  3,468 

ดอกเบ้ียรับ -  -  4,455  3,975 

เงินปันผลรับ -  -  56,400  114,000 

รายไดอ่ื้น -  -  830  2,644 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  5  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดค่้าเช่า 1,261  16  -  - 

รายไดค่้าบริการ -  542  -  - 

รายไดอ่ื้น 34  1,252  -  - 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 775  5,299  -  - 

รายไดค่้าเช่า -  -  1,261  16 

รายไดค่้าบริการ -  -  -  542 

รายไดอ่ื้น -  5  34  1,257 

ซ้ือสินคา้ 5,684  360  1,291  360 

ค่าส่งเสริมการขาย 111  829  -  - 

ค่าเช่า 792  852  792  852 

ค่าบริการ 60  -  60  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 50  -  50  - 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,956  54,960  38,956  36,377 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 601  4,013  601  207 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 39,557  58,973  39,557  36,584 
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5.2   ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  195,595  245,302 

บริษทัร่วม -  1  -  1 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21  308  -  - 

รวม 21  309  195,595  245,303 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  

 

-  -  - 

สุทธิ 21  309  195,595  245,303 

        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย   -  -  145,000  230,000 

รวม -  -  145,000  230,000 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

- 

 

 - 

 

 

 

- 

 

 - 

สุทธิ -  -  145,000  230,000 

        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  4  935 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,564  71  1,175  71 

รวม 1,564  71  1,179  1,006 
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5.3 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ก) บริษทัมีสัญญาใหบ้ริการกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 

จาํกัด และบริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ภายใต้เง่ือนไขของแต่ละสัญญา บริษทัตกลง

ใหบ้ริการในการเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ รวมทั้งบริหารจดัการงานต่างๆ ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการ

รายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 

 

ข) บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 

จาํกดั และบริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ภายใตเ้ง่ือนไขของแต่ละสัญญา บริษทัตกลงให้

บริษทัย่อยใช้พื้นท่ีอาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานักงานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดในแต่ละสัญญา 

ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ค) บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหน่ึงกับ Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ซ่ึง เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการดา้นการบริหารลูกหน้ีและการจดัการ

เงินทุน ในการน้ี บริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัในอตัราร้อยละ 

0.1 ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญาน้ีส้ินสุดเม่ือทั้งสองผ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเม่ือฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลง 

 

ง)   บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอนซัลต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ จา้งเหมางาน กบับริษทั 

คิวรอน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง  

แอนด์ คอนซัลต้ิง จาํกดั ไดต้กลงท่ีจะให้บริการในดา้นการจดัหาและฝึกอบรมพนกังาน ให้กบับริษทั คิวรอน 

จาํกดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทั คิวรอน จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการ 

รายเดือนใหก้บับริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนดค์อนซลัต้ิง จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

จ)   บริษทั คิวรอน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการกบับริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอนซัลต้ิง จาํกดั  

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทั คิวรอน จาํกัด ได้ตกลงท่ีจะ

ให้บริการในการจดัทาํและให้คาํปรึกษาทางดา้นบญัชี และการบริหารงานให้กบับริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์

คอนซัลต้ิง จาํกัด ภายใต้เง่ือนไขและแต่ละข้อกําหนดในสัญญา ในการน้ี บริษัท อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์  

คอนซลัต้ิง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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ฉ)  บริษัท คิวรอน จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มีสัญญาเช่ากับบริษัท อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอนซัลต้ิง จํากัด  

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั คิวรอน จาํกดั ไดต้กลงให้บริษทั 

อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนดค์อนซลัต้ิง จาํกดั ใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งสํานกังานภายใตเ้ง่ือนไขและ

แต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือน

ใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ช)   บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทั คิวรอน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

ในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ไดต้กลงท่ีจะใหบ้ริการในดา้น

ท่ีปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การจดัการสินคา้ วางแผนดา้นการเงิน บริหารเงินทุน ติดต่อ

แนะนาํแหล่งเงินทุนและบริการดาํเนินการและประสานงานดา้นกฎหมาย ให้กบับริษทั คิวรอน จาํกดั ภายใต้

เง่ือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการน้ี บริษทั คิวรอน จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบับริษทั ดู 

อินฟินิท ดรีม จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ซ)   บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนดค์อนซลัต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอน

ซัลต้ิง จํากัด ได้ตกลงท่ีจะให้บริการในด้านการจัดหาและควบคุมพนักงานส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขายและบริการ ให้กบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ภายใตเ้ง่ือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดใน

สัญญา ในการน้ีบริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบับริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด์คอน

ซลัต้ิง จาํกดั ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ฌ)   บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดัและ บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั และบริษทั  

ดูอินฟินิท ดรีม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.9 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.9 ปี) และมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 218  214  42  35 

เงินฝากธนาคาร 884,715  759,354  556,679  526,031 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,988  2,988  2,988  2,988 

รวม 887,921  762,556  559,709  529,054 

 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า  

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 459,427  209,534  55,071  35,681 

เกินกาํหนดชาํระ        

  1 - 30 วนั 45,334  49,361  8,662  8,236 

  31 - 60 วนั 5,933  16,755  14,111  2,686 

  61 - 90 วนั 86  4,733  10,129  11,771 

   มากกวา่ 90 วนั 29,142  38,276  24,335  168,488 

รวม 539,922  318,659  112,308  226,862 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน 

 

(30,300) 

 

(23,989)  -  (1,704) 

สุทธิ 509,622  294,670  112,308  225,158 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 169,701  64,748  182,738  39,977 

เกินกาํหนดชาํระ        

  1 - 30 วนั -  57  975  1,920 

  31 - 60 วนั -  29  2,305  1,111 

  61 - 90 วนั -  -  190  751 

   มากกวา่ 90 วนั -  -  9,721  - 

รวม 169,701  64,834  195,929  43,759 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน 

 

- 

 

(37) 

  

- 

 

(37) 

สุทธิ 169,701  64,797  195,929  43,722 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 679,323  359,467  308,237  268,880 

        

ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (24,027)  (8,343)  (1,741)  (6,229) 

เพิ่มข้ึน (10,391)  (20,251)  -  - 

กลบัรายการ 4,204  2,964  1,704  2,964 

ตดับญัชี 37  1,524  37  1,524 

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (123)  79  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (30,300)  (24,027)  -  (1,741) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23 (ข.1) 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 382,102  381,342  49,034   71,575  

สินคา้ระหวา่งผลิต 5,649  5,180  5,649   5,180  

วตัถุดิบ 54,909  50,997  54,909  50,997 

บรรจุภณัฑ ์ 104,619  96,797  102,476   94,711  

วสัดุส้ินเปลือง 5,606  3,740  5,422   3,654  

สินคา้ระหวา่งทาง 25,582  14,194  -  1,198 

รวม 578,467  552,250  217,490  227,315 

หัก ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ (181,307)  (190,842)  (152,719)  (155,533) 

สุทธิ 397,160  361,408  64,771  71,782 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย       

- ตน้ทุนขาย 548,859  413,086  159,922  181,725 

- การปรับลดมูลค่า 10,359  167,909  17,080  143,438 

สุทธิ 559,218  580,995  177,002  325,163 
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9  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ช่ือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                      

บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 100 100  300,000  5,000  347,655  52,655  -  -  347,655  52,655  -  - 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ใหก้ารบริการดา้นการบริหาร   

ดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและ

สนบัสนุนวิสาหกิจ 

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

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 95 95  50,000  50,000  47,500  47,500  -  -  47,500  47,500  11,400  - 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง ไทย 70 70  5,000  5,000  3,499  3,499  -  -  3,499  3,499  -  - 

บริษทั คิวรอน จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม  ไทย 100 76  295,392  295,392  883,348  724,013  -  -  883,348  724,013  35,000  114,000 

บริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัต้ิง จาํกดั 

ใหบ้ริการฝึกอบรมใหค้วามรู้และ

ใหค้าํแนะนาํดา้นการขาย 

ไทย 100 76  5,000  5,000  10,758  8,493  -  -  10,758  8,493  10,000  - 

รวม          1,392,760  936,160  -  -  1,392,760  936,160  56,400  114,000 

บริษทัย่อยทางอ้อม                         

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 100 USD 2,000,000 USD 2,000,000                 

Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จาํหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

สิงคโปร์ 100 100 USD 300,000 USD 300,000  

   

            

Do Day Dream Philippines 

   Corporation 

จาํหน่ายคา้ส่งทัว่ไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51 51 PHP 66,000,000 PHP 66,000,000  
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคญั  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

บริษทัย่อย     

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกดั 4 159,335  724,013 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั 4 2,265  8,493 

เพิ่มทุนในบริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั  295,000  - 

 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกดั โดยการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 จาํนวน 

708,939 หุ้น ในราคาหุ้นละ 222.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 157.74 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24 และมี

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุน้จาํนวน 1.60 ลา้นบาทบริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

 

(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั โดยการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี 

4 มีนาคม 2564 จาํนวน 12,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 188.69 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 2.26 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 24 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัย่อยไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 295 ลา้นบาท (เพิ่มจาก 5 ลา้นบาท เป็น 300 

ล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจาํนวน 2,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยดังกล่าวได ้

จดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อยโดยการ

ซ้ือหุ้นสามญัในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 295 ลา้น

บาท ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 
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10   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม

       งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      

บริษทั เจเอม็เอส 

โกลบอล   

โซลูชนั จาํกดั 

ผลิต รับจา้งผลิต คา้ปลีก

และคา้ส่งเคร่ืองสาํอาง 

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

รวม           -  80,000  -  78,970  -  - 
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคญั งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม    

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัเจเอม็เอส โกลบอล โซลูชนั จาํกดั -  80,000 

ขายเงินลงทุนในบริษทัเจเอม็เอส โกลบอล โซลูชนั จาํกดั 78,394  - 

 

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชนั จาํกดั 

เป็นจาํนวนเงิน 79.66 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมจาํนวน 

1.27 ลา้นบาท 

 

บริษัทร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคัญ 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากจาํนวน

เงินท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

 บริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระสาํคญั 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคญั -  78,970 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (576)  (1,030) 
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11  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงินรวม 
 

 ท่ีดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เคร่ืองจกัร
และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  135,142  12,567  1,392  358,787 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -  40,816  23,533  1,167  -  65,516 

เพิ่มข้ึน  -  1,078  6,090  27  2,114  9,309 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (491)  -  (1,202)  (1,693) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ 

  
- 

  
- 

  
32 

  
72 

  
- 

  
104 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2564  59,596  191,984  166,444  13,833  166  432,023 

เพิ่มข้ึน  -  666  9,669  -  11,114  21,449 

โอน  -  10,794  76  -  (10,870)  - 

จาํหน่าย  -  (3,607)  (233)  -  -  (3,840) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ 

  
- 

  
- 

  
60 

  
68 

  
- 

  
128 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  59,596  199,837  176,016  13,901  410  449,760 
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  งบการเงินรวม 
 

 ท่ีดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เคร่ืองจกัร
และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  27,970  65,851  9,801  -  103,622 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -  24,727  16,808  683  -  42,218 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  8,882  24,800  1,278  -  34,960 

จาํหน่าย  -  -  (407)  -  -  (407) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ 

 
- 

 
- 
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- 

 
- 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2564  -  61,579  107,095  11,762  -  180,436 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  9,223  22,024  764  -  32,011 

จาํหน่าย  -  (3,607)  (177)  -  -  (3,784) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ 

 
- 

 
- 

 
27 

 
14 

 
- 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  -  67,195  128,969  12,540  -  208,704 

             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  59,596  130,405  59,349  2,071  166  251,587 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  59,596  132,642  47,047  1,361  410  241,056 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 ท่ีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  132,979  11,199  1,392  355,256 

เพิ่มข้ึน  -  748  1,758  -  2,114  4,620 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (155)  -  (1,202)  (1,357) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2564  59,596  150,838  136,720  11,199  166  358,519 

เพิ่มข้ึน  -  -  6,960  -  11,114  18,074 

โอน  -  10,794  76  -  (10,870)  - 

จาํหน่าย  -  -  (1)  -  -  (1) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  59,596  161,632  143,755  11,199  410  376,592 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 ท่ีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่งติดตั้ง

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  27,970  64,718  9,769  -  102,457 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  7,537  20,586  985  -  29,108 

จาํหน่าย  -  -  (123)  -  -  (123) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2564  -  35,507  85,181  10,754  -  131,442 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  7,552  18,258  445  -  26,255 

จาํหน่าย  -  -  (2)  -  -  (2) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  -  43,059  103,437  11,199  -  157,695 

             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  59,596  115,331  51,539  445  166  227,077 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  59,596  118,573  40,318  -  410  218,897 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

53 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

92.91 ลา้นบาท (2563: 95.37 ล้านบาท) วางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุขอ้ 15) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 

 

12 สัญญาเช่า 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 1,127  1,896  -  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 83,264  47,382  51,079  2,566 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,658  3,675  1,658  3,676 

ยานพาหนะ 2,282  6,084  88  1,562 

รวม 88,331  59,037  52,825  7,804 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 52 ลา้นบาท และ 50.82 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563:10.27 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าทรัพยสิ์นหลายประเภท โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าอาคารและคลงัสินคา้ 

สญัญาเช่าเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1.5 ถึง 9 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะ

ประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่า

หรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน           

รายไดค่้าเช่าช่วง  -  -  1,091  1,084 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         

- ท่ีดิน  1,092  908  -  - 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  15,792  14,534  2,305  1,346 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2,018  2,012  2,018  2,012 

- ยานพาหนะ  3,803  3,809  1,339  1,668 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,213  2,002  626  500 

ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าระยะสั้นและ 

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 19 

 

502  

 

2,325  

 

3,944  

 

5,251 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 22.10 ลา้นบาท และ 8.57 ลา้น

บาทตามลาํดบั (2563: 22.26 ล้านบาท และ 9.19 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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13 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  170,900  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  170,900 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    170,900  170,900 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  - 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   170,900  170,900 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมค่ีาความนิยม 

 

ค่าความนิยมเกิดจากการท่ีบริษทัซ้ือหุน้ในบริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเล็กซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่ม

บริษทัคือ บริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเลก็ซ่ีเทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จาํกดั 

 

การทดสอบการด้อยค่า 

 

ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าท่ีสูงกว่า ระหว่างมูลค่าจาก

การใชซ่ึ้งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ 

 

ทั้งน้ีในการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บนั้น มาจากการกาํหนดขอ้สมมติ

ทางการเงินจากการประเมินในระยะยาวของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโนม้การเติบโตใน

อนาคตของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 
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ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 

 

อัตราคิดลด 

 

อตัราคิดลดท่ีใชม้าจากตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ซ่ึงประกอบดว้ย

ขอ้สมมติทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ตน้ทุนของหน้ีสิน และตน้ทุนของส่วน

ของผูถื้อหุน้  

 

อัตราการเติบโตสุดท้าย  

 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉล่ียการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเติบโต

ระยะยาวของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องในประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 

 

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยหลกัประกอบดว้ยการประมาณการเติบโตของ

รายได ้รวมทั้งตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉล่ียในอดีตท่ีผ่านมา และประมาณ

การปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใชจ่้าย โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบกบัแผนกลยุทธ์และ

การดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 

กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม 

   สิทธิบตัร

และ

เคร่ืองหมาย

การคา้  

ความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 97,314  -  16,209  -  113,523 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 238,690  81,510  38,396  -  358,596 

ตดัจาํหน่าย (18)  -  (6)  -  (24) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 335,986  81,510  54,599  -  472,095 

เพิ่มข้ึน -  -  1,192  2,797  3,989 

ตดัจาํหน่าย (128)  -  -  -  (128) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 335,858  81,510  55,791  2,797  475,956 

          

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,799  -  5,428  -  14,227 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ -  -  18,320  -  18,320 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,736  6,793  4,921  -  13,450 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

   1 มกราคม 2564 10,535  6,793  28,669  -  45,997 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,931  8,150  5,393  -  15,474 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 12,466  14,943  34,062  -  61,471 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 325,451  74,717  25,930  -  426,098 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 323,392  66,567  21,729  2,797  414,485 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สิทธิบตัร 

และ 

เคร่ืองหมาย

การคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,456  15,777  -  21,233 

เพิ่มข้ึน -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 5,456  15,777  -  21,233 

เพิ่มข้ึน -  4  2,797  2,801 

ตดัจาํหน่าย (128)  -  -  (128) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 5,328  15,781  2,797  23,906 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,710  5,349  -  7,059 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 763  1,674  -  2,437 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 2,473 

 

7,023 

 

- 

 

9,496 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 761  1,556  -  2,317 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 3,234  8,579  -  11,813 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,983  8,754  -  11,737 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 2,094  7,202  2,797  12,093 
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การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคต โดยอาศยัประสบการณ์ใน

อดีตปรับปรุงดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ และอตัราคิดลดซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน ทั้งน้ี

จากการทดสอบการดอ้ยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดังนั้นผูบ้ริหารจึงไม่ได้พิจารณาตั้งสํารองหรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

15 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  91,236  91,236  -  60,838  60,838 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้ -  91,236  91,236  -  60,838  60,838 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  54,523  54,523  -  8,332  8,332 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้ -  54,523  54,523  -  8,332  8,332 

            



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

60 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

เงินฝากประจาํ  25,473  20,273  20,273  20,273 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  92,905  95,374  92,905  95,374 

รวม  118,378  115,647  113,178  115,647 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,272 ลา้นบาท 

และ 1,016 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 1,299 ล้านบาท และ 1,016 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

16 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 37,959  34,773  4,943  3,416 

รวม 37,959  34,773  4,943  3,416 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้    

มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจาก    

อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงของการอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และความเส่ียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  34,773  2,296  3,416  2,134 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -  33,655  -  - 

         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

(กลบัรายการ) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  7,843  (212)  1,476  941 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   589  56  51  37 

  8,432  (156)  1,527  978 

         

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

        

-  ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -  1,961  -  304 

-  ขอ้สมมติทางการเงิน  -  7  -  - 

-  การปรับปรุงจากประสบการณ์  -  321  -  - 

  -  2,289  -  304 

         

ผลประโยชน์จ่าย  (5,246)  (3,311)  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  37,959  34,773  4,943  3,416 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  1.86  1.86  1.49  1.49 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  4 - 5  4 - 5  5  5 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 2 - 57  2 - 57  10 - 57  10 - 57 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 17.8 ปี (2563: 

18.8 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (3,980)  (3,508)  4,607  4,071 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4,985  4,024  (4,371)  (3,540) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (336)  (274)  394  324 

อตัรามรณะในอนาคต (18)  (14)  18  14 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด  (597)  (473)  701  563 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 713  534  (617)  (459) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (80)  (59)  81  60 

อตัรามรณะในอนาคต (3)  (3)  3  3 
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17 ส่วนเกนิทุนและสํารอง 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนสํารองไว ้(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

การจัดสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่สาํรองตามกฎหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

สํารองการแปลงค่างบการเงิน 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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18 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญั

อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี 1  ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 

ส่วนงานท่ี 2  ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไร 

ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็น 

ไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั

ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อมลูเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้          

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 574,258  460,487  753,592  641,159  1,327,850  1,101,646  (211,206)  (276,516)  1,116,644  825,130 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 407,591  326,916  22,521  2,696  430,112  329,612  (135,445)  (154,405)  294,667  175,207 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 981,849  787,403  776,113  643,855  1,757,962  1,431,258  (346,651)  (430,921)  1,411,311  1,000,337 

                    

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 107,475  313,007  85,629  54,213  193,104  367,220  (57,063)  (114,171)  136,041  253,049 
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 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 1,295  2,002 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไป 

   ตาม TFRS9                 6,187  

 

17,287 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย                 576  

 

1,030 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 26,037  53,185 

กาํไรสําหรับปี                 101,946  179,545 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                    

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,094  6,053  558  475  6,652  6,528  (1,428)  (1,155)  5,224  5,373 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                    

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 687  902  181  123  868  1,025  (366)  (545)  502  480 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยต์าม

ส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 งบการเงินรวม 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ไทย 1,116,644  825,130  958,450  1,028,100 

ฟิลิปปินส์ 277,942  158,753  4,018  2,699 

อ่ืนๆ 16,725  16,454  21,806  21,751 

รวม 1,411,311  1,000,337  984,274  1,052,550 
 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง  491,902  335,483  104,312  110,086 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและการตลาด  364,969  339,670  5,668  10,576 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  353,509  317,803  85,800  102,327 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  70,190  69,741  34,235  36,570 

ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน  31,075  25,576  9,103  11,277 

ค่าธรรมเนียม  27,656  20,906  10,981  11,471 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 10,359  167,909  17,080  143,438 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า 12 502  2,325  3,944  5,251 

อ่ืนๆ  31,418  57,813  15,333  34,522 

รวม  1,381,580  1,337,226  286,456  465,518 
 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทั 

เป็นจาํนวน 3.72 ลา้นบาทและ 2.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: จาํนวน 8.80 ล้านบาทและ 4.91 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
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20 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับปีปัจจุบนั   70,627  18,219  43,315  - 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)  (2,853)  -  -  - 

  67,774  18,219  43,315  - 

         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (41,737)  34,966  (46,857)  57,108 

  (41,737)  34,966  (46,857)  57,108 

         

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  26,037  53,185  (3,542)  57,108 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ภาษเีงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (2,289)  458  (1,831) 

รวม -  -  -  (2,289)  458  (1,831) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ภาษเีงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (304)  61  (243) 

รวม -  -  -  (304)  61  (243) 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท) 

        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   127,983    232,730 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  25,597  20  46,546 

การลดภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (768)    (3,034) 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี 

สาํหรับกิจการในต่างประเทศ    

 

(1,764)  

 

  

 

1,646 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (3)    (22) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,366    3,718 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (4,297)    (107) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   6,670    

 

4,414 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   (2,853)    - 

อ่ืนๆ   89    24 

รวม 20  26,037  23  53,185 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท) 

        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   40,490    409,112 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  8,098  20  81,822 

การลดภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (768)    (3,034) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (11,280)    (22,800) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,727    1,171 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (4,294)    (75) 

อ่ืนๆ   (25)    24 

รวม (9)  (3,542)  14  57,108 

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,835  40,245  31,876  37,530 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35,521)  (79,668)  (36,745)  (89,256) 
สุทธิ 2,314  (39,423)  (4,869)  (51,726) 
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 งบการเงินรวม  

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564        

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้ 

รอการตัดบัญชี 
 

  
   

 

ลูกหน้ีการคา้ 4,426  1,634  -  6,060 

สินคา้คงเหลือ 38,800  (315)  -  38,485 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

(64,863)  2,049  -  (62,814) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 109  214  -  323 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ (1,361)  1,361  -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของพนกังาน    

 

6,954  638  -  7,592 

รายไดจ้ากสินคา้ฝากขาย 30,532  (4,476)  -  26,056 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (87,880)  51,135  -  (36,745) 

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 6,830  (580)  -  6,250 

ยอดขาดทุนยกไป 26,912  (9,914)  -  16,998 

อ่ืนๆ 118  (9)  -  109 

สุทธิ (39,423)  41,737  -  2,314 
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 งบการเงินรวม  

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น    

 ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ไดม้าจาก  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  การซ้ือธุรกิจ  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้ 

รอการตัดบัญชีบัญชี 
 

  
    

  

ลูกหน้ีการคา้ 1,278  2,757  -  391  4,426 

สินคา้คงเหลือ 5,268  32,048  -  1,484  38,800 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 394 

 

1,948  -  (67,205) 

  

(64,863) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (96)  -  205  109 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  -  (1,361) 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของพนกังาน    459  

 

(694)  458  6,731  

 

6,954 

รายไดจ้ากสินคา้ฝากขาย -  (205)  -  30,737  30,532 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุน (1,608) 

  

 

(86,272)  -  - 

  

 

(87,880) 

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 9,287  (2,457)  -  -  6,830 

ยอดขาดทุนยกไป 7,864  19,048  -  -  26,912 

อ่ืนๆ (200)  318  -  -  118 

สุทธิ 22,742  (34,966)  458  (27,657)  (39,423) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564  

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

 

       

ลูกหน้ีการคา้ 348  (348)  -  - 

สินคา้คงเหลือ 31,106  (563)  -  30,543 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 328  (66)  -  262 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 76  6  -  82 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ (1,361)  1,361  -  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 684  305  -  989 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (87,880)  51,136  -  (36,744) 

ยอดขาดทุนยกไป 4,988  (4,988)  -  - 

อ่ืนๆ (15)  14  -  (1) 

สุทธิ (51,726)  46,857  -  (4,869) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้ 1,246  (898)  -  348 

สินคา้คงเหลือ 5,037  26,069  -  31,106 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 394  (66)  -  328 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  76  -  76 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  (1,361) 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 427  196  61  684 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (1,608)  (86,272)  -  (87,880) 

ยอดขาดทุนยกไป -  4,988  -  4,988 

อ่ืนๆ (175)  160  -  (15) 

สุทธิ 5,321  (57,108)  61  (51,726) 

        

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินสุดในระหว่างปี 2565-2568 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงิน 55.49 ลา้นบาท (2563: 22.07 ล้านบาท) ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมใน

การคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 11.10 ลา้นบาท 

(2563: 4.41 ล้านบาท) เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 
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21 กาํไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ  

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของ 

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 81,319  169,253  44,033  352,005 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

(ขั้นพืน้ฐาน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  317,888  317,888  317,888  317,888 

        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.26  0.53  0.14  1.11 

 

22 เงินปันผล 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย  อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 

2564       

เงินปันผลประจาํปี 2563 22 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564  0.50  158.94 

รวม    0.50  158.94 

       

2563       

เงินปันผลประจาํปี 2562 7 เมษายน 2563 เมษายน 2563  0.125  39.74 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 14 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563  0.358  113.80 

รวม    0.483  153.54 
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23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

2564   

สินทรัพย์ทางการเงิน             

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             

ตราสารทุน  629  629  629  -  -  629 

หน่วยลงทุน             

   ตราสารทุน  23  23  -  23  -  23 

   ตราสารหน้ี  1,617  1,617  -  1,617  -  1,617 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  2,269  2,269         

             

2563             

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         
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  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

2563             

หน้ีสินทางการเงิน             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  29  29  -  -  29  29 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ    

   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรหรือขาดทุน 

 

 อ้างอิงจากราคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put Option)  พิจารณาการจ่ายชาํระท่ีคาดการณ์ไวคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย

ใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายชาํระท่ีคาดการณ์ไว้

ถูกกําหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ของ

กําไรสุทธิท่ีคาดการณ์ไว้ จ ํานวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละ

สถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 
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รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

1,793,415 

  

1,817,480 

  

(2,693,989) 

  

(264,726) 

  

652,180 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

1,036,593 

  

1,407,000 

  

(834,496) 

  

8,066 

  

1,617,163 

รวม 2,830,008  3,224,480  (3,528,485)  (256,660)  2,269,343 

 

การกระทบยอดของมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

สิทธิเลอืกขายสินทรัพย์ (Put Option)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  29,115  - 

กลบัรายการ  (29,115)  - 

ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -  35,919 

กรเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม - รับรู้ในรายไดอ่ื้น  -  (6,804) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  29,115 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั จดัทาํข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน

ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้

และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไร 

ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ซ่ึงรวมถึง

ความเส่ียงของการผดินดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ราย

ใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบั

ความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรม

และหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับ

ลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ีเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

ผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดท่ี 

3 เดือน และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่า

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

คาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับลูกหน้ีแต่ละราย/กลุ่มลูกคา้

ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจ

ในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอด

อายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 

 

(ข.1.2) เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน มีความ

เส่ียงดา้นเครดิตตํ่า ดงันั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนซ่ึงประเมินในระหวา่งปีจาํกดั

อยูท่ี่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหรือ “ความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า” สาํหรับ

ตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดโดยพิจารณาจากอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับน่าลงทุน 

(Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีมีการเผยแพร่ตราสารอ่ืนๆ 

จะพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า และผูอ้อก

ตราสารมีความสามารถทางการเงินท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้

 

(ข.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกดั เน่ืองจาก

คู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 
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(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน  

โดยแสดงจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 

 
 

งบการเงินรวม  
 กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

 

มากกวา่ 5 ปี 

 

รวม 

 (พันบาท) 

2564  

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 293,341  293,341  -  -  293,341 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 91,236  21,635  44,538  25,063  91,236 

 384,577  314,976  44,538  25,063  384,577 

          

2563          

หน้ีสินทางการเงิน           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  260,899   260,899  -  -   260,899  

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  29,115   29,115  -  -   29,115  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  60,838   21,283  39,555  -   60,838  

 350,852  311,297  39,555  -  350,852 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  

 

มากกวา่ 5 ปี 

 

รวม 

 (พันบาท) 

2564  

หน้ีสินทางการเงิน           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 69,664  69,664  -  -  69,664 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 54,523  8,661  20,798  25,064  54,523 

 124,187  78,325  20,798  25,064  124,187 

          

2563          

หน้ีสินทางการเงิน           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 72,503  72,503  -  -  72,503 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29,115  29,115  -  -  29,115 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,332  3,941  4,391  -  8,332 

 109,950  105,559  4,391  -  109,950 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน

อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 

(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 
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 งบการเงินรวม   
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ดอลลาร์

สิงคโปร์  

ดอลลาร์

ฮ่องกง  

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  

ดอลลาร์

สิงคโปร์  

ดอลลาร์

ฮ่องกง  

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  
(พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10  2,713  6,177  9  2,349  6,799 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  -  -  1,704 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  (5,513)  -  -  (728) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 10  2,713  664  9  2,349  7,775 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ดอลลาร์

สิงคโปร์  

ดอลลาร์

ฮ่องกง  

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  

ดอลลาร์

สิงคโปร์  

ดอลลาร์

ฮ่องกง  

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  
(พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  6,177  -  -  6,799 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  -  -  1,704 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  (5,513)  -  -  (728) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ -  -  664  -  -  7,775 

 

(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย

ตลาดซ่ึงส่ง ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากตราสารหน้ีและ

เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงตํ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ีย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่        

สินทรัพยท์างการเงิน 28,462  23,261  23,261  23,261 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  145,000  230,000 

 28,462  23,261  168,261  253,261 
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24 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

อยา่งสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

25 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3,075  723  3,075  723 

รวม  3,075  723  3,075  723 

         

ภาระผกูพนัอื่นๆ         

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น  3,827  3,957  3,790  3,453 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคาร  273  273  273  273 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้และ 

  วสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  -  7,242  -  - 

รวม  4,100  11,472  4,063  3,726 

 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 เหตุการณ์ภายหลงัระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลประจาํปีจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 317.89 ล้านหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 

111.26 ลา้นบาท ทั้งน้ีโดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

ในเดือนเมษายน 2565 

 

27 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การจดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมี

สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

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 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 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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