
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 

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

ตามลาํดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 674,937             887,921           339,911             559,709           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 602,943             679,323           209,124             308,237           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                       150,000             145,000           
สินคา้คงเหลือ 400,705             397,160           62,324               64,771              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 2,582,022          2,269,343        2,582,022          2,269,343        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,321                 5,685                518                    1,584                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,265,928          4,239,432        3,343,899          3,348,644        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                       1,392,760          1,392,760        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 235,654             241,056           214,572             218,897           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 82,536               88,331              50,458               52,825              
คา่ความนิยม 170,900             170,900           -                         -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 412,796             414,485           13,713               12,093              
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 25,473               25,473              20,273               20,273              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,200               37,835              -                         -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,120                 6,194                2,666                 2,666                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 968,679             984,274           1,694,442          1,699,514        

รวมสินทรัพย์ 5,234,607          5,223,706        5,038,341          5,048,158        

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชี 4,239                 -                       4,239                 -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 246,744             293,341           51,889               69,664              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,057               21,635              6,508                 8,661                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 49,435               35,797              23,599               23,632              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,674               7,924                3,458                 1,555                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 331,149             358,697           89,693               103,512           

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 65,524               69,601              44,730               45,862              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,257               35,521              5,525                 4,869                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 38,249               37,959              5,334                 4,943                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 138,030             143,081           55,589               55,674              

รวมหนีสิ้น 469,179             501,778           145,282             159,186           

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจ านวน 318,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000             318,000           318,000             318,000           
   หุน้ท่ีออกและช าระแลว้
   (หุ้นสามัญจ านวน 317,887,700 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 317,888             317,888           317,888             317,888           
ส่วนเกินมูลคา่หุน้
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 4,399,860          4,399,860        4,399,860          4,399,860        
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง
   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (43,628)             (43,628)            -                         -                       
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 31,800               31,800              31,800               31,800              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 16,520               (34,619)            143,511             139,424           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,637                 5,925                -                         -                       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,727,077          4,677,226        4,893,059          4,888,972        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 38,351               44,702              -                         -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,765,428          4,721,928        4,893,059          4,888,972        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,234,607          5,223,706        5,038,341          5,048,158        

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5 381,776         311,412         59,816           34,103           
รายไดด้อกเบ้ีย 146                193                824                1,224             
เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 4,852             10,226           4,852             10,226           
ก าไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 6 22,013           269,551         22,013           269,551         
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน -                     58,769           -                     58,769           
รายไดอ่ื้น 1,420             2,713             3,836             3,965             
รวมรำยได้ 410,207         652,864         91,341           377,838         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 136,726         145,476         48,028           39,101           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 122,957         117,415         2,299             2,108             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,368           77,625           33,416           33,132           
ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 2,345             -                     2,345             -                     
รวมค่ำใช้จ่ำย 340,396         340,516         86,088           74,341           

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 69,811           312,348         5,253             303,497         
ตน้ทุนทางการเงิน 618                300                510                94                  
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
   ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 3 (1,026)            (2,482)            -                     (1,704)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                     248                -                     -                     

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 70,219           314,282         4,743             305,107         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,096           58,478           656                55,938           
ก ำไรส ำหรับงวด 55,123           255,804         4,087             249,169         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,209)            5,577             -                     -                     
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั (2,209)            5,577             -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 52,914           261,381         4,087             249,169         

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 51,139           249,163         4,087             249,169         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,984             6,641             -                     -                     
ก ำไรส ำหรับงวด 55,123           255,804         4,087             249,169         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 49,851           253,777         4,087             249,169         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,063             7,604             -                     -                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 52,914           261,381         4,087             249,169         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.16               0.78               0.01               0.78               

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนต ่ากว่าทนุ
จากการ รวมส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนแปลง ส ารอง ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทนุ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย จดัสรร ทนุอ่ืน งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 317,888        4,399,860     (31,836)             31,800          43,005          (35,919)         (5,336)                      4,719,462     173,029        4,892,491     

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                    -                    (11,792)             -                    -                    -                    -                               (11,792)         (149,808)       (161,600)       

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

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

สิทธิเลือกขำยสินทรัพย์ -                    -                    -                        -                    -                    35,919          -                               35,919          -                    35,919          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                    -                    -                        -                    249,163        -                    -                               249,163        6,641            255,804        
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                        -                    -                    -                    4,614                        4,614            963               5,577            
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                        -                    249,163        -                    4,614                        253,777        7,604            261,381        

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

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนต ่ากว่าทนุ
จากการ รวมส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนแปลง ยงัไม่ได้ ส ารอง ผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทนุ ทนุส ารอง จดัสรร การแปลงค่า ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

(พันบาท)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 317,888             4,399,860        (43,628)              31,800             (34,619)            5,925                        4,677,226        44,702             4,721,928          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                         -                       -                         -                       -                       -                               -                       (9,414)              (9,414)                
   รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                       -                         -                       -                       -                               -                       (9,414)              (9,414)                

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                       -                         -                       -                       -                               -                       (9,414)              (9,414)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                         -                       -                         -                       51,139             -                               51,139             3,984               55,123               
     ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                         -                       -                         -                       -                       (1,288)                      (1,288)              (921)                 (2,209)                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                       -                         -                       51,139             (1,288)                      49,851             3,063               52,914               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 317,888             4,399,860        (43,628)              31,800             16,520             4,637                        4,727,077        38,351             4,765,428          

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอ่ืน ผูถื้อหุน้

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

สิทธิเลือกขำยสินทรัพย์ -                         -                         -                         -                         35,919               35,919               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                         -                         -                         249,169             -                         249,169             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         249,169             -                         249,169             

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

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 317,888                   4,399,860                31,800                     139,424                   4,888,972                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                               -                               -                               4,087                       4,087                       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                               -                               -                               4,087                       4,087                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 317,888                   4,399,860                31,800                     143,511                   4,893,059                

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 55,123          255,804        4,087            249,169        

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,096          58,478          656               55,938          

ตน้ทุนทางการเงิน 618               300               510               94                 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,025          18,189          8,913            8,778            

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3 (1,026)           (2,482)           -                    (1,704)           

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,167            1,988            392               382               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,173)           (1,828)           (1,699)           (767)              

ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 6 (22,013)         (269,551)       (22,013)         (269,551)       

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 2,345            (58,769)         2,345            (58,769)         

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) -                    248               -                    -                    

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (10,548)         (1,303)           (2,715)           (1,731)           

ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7                   129               7                   264               

เงินปันผลรับ (4,852)           (10,226)         (4,852)           (10,226)         

รายไดด้อกเบ้ีย (146)              (193)              (824)              (1,224)           

52,623          (9,216)           (15,193)         (29,347)         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 81,513          (751)              47,502          (19,983)         

สินคา้คงเหลือ 7,002            11,098          5,162            1,787            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 364               (1,449)           1,065            (1,412)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 74                 60                 -                    -                    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (53,218)         4,562            (14,576)         18,760          

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,876)           (3,696)           -                    -                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,751            32,527          1,902            32,319          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 90,233          33,135          25,862          2,124            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (86)                (466)              (33)                (491)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 90,147          32,669          25,829          1,633            

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายส าหรับลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (161,600)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 (532,103)       (936,174)       (532,103)       (936,174)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 239,091        962,454        239,091        962,454        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,988)           (1,283)           (4,861)           (794)              

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    18                 -                    -                    

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,186)           (983)              (2,186)           -                    

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    (5,000)           -                    

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    -                    10,000          

เงินปันผลรับ 831               469               57,231          469               

ดอกเบ้ียรับ 130               107               127               609               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (299,225)       24,608          (247,701)       (125,036)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (161,600)       -                    -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,239            6,672            4,239            -                    

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,655)           (5,807)           (3,285)           (1,072)           

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (600)              -                    -                    -                    

ดอกเบ้ียจ่าย (618)              (276)              (510)              (94)                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (3,634)           (161,011)       444               (1,166)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (212,712)       (103,734)       (221,428)       (124,569)       

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (272)              7,169            1,630            250               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (212,984)       (96,565)         (219,798)       (124,319)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 887,921        762,556        559,709        529,055        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 31 มีนำคม 674,937        665,991        339,911        404,736        

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

   วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 2,036            1,184            1,662            753               
การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 2,952            99                 3,199            41                 

ยอดซ้ือสุทธิที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ที่จ่ำยเป็นเงนิสด 4,988            1,283            4,861            794               

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

5 ส่วนดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

7 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

8 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาล 

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้นําเสนอ 

ไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

2.1 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด -  -  59,582  32,113 

รายไดค้่าเช่า -  -  121  139 

รายไดค้่าเช่าช่วง -  -  355  567 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  1,323  872 

ดอกเบ้ียรับ -  -  681  1,038 

รายไดอ่ื้นๆ -  -  1,596  162 

ค่ารับรอง -  -  -  5 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดค้่าเช่าช่วง -  551 
 -  - 

รายไดอ่ื้นๆ -  22 
 -  - 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดค้่าเช่าช่วง -  -  -  551 

รายไดอ่ื้นๆ -  -  -  22 

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 262  207  -  - 

ซ้ือสินคา้ 1,267  2,626  -  91 

ค่าส่งเสริมการขาย 46  33  -  - 

ค่าเช่าจ่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า 198  198  198  198 

ค่าบริการ 15  15  15  15 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 10  -  10  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,746  15,738  16,746  9,843 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 286  386  286  235 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 17,032  16,124  17,032  10,078 
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2.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   -  -  194,693  195,595 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44  21  -  - 

รวม 44  21  194,693  195,595 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

- 

  

-  -  - 

สุทธิ 44  21  194,693  195,595 

    

เงินให้กู้ยืม        

บริษทัยอ่ย   -  -  150,000  145,000 

รวม -  -  150,000  145,000 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

- 

  

-  

 

-  - 

สุทธิ -  -  150,000  145,000 

        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  272  4 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,524  1,564  163  1,175 

รวม 1,524  1,564  435  1,179 

 

2.3 สัญญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 

บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหน่ึงกับ Do Day Dream Philippines Corporation ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใ น

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะให้บริการดา้นการบริหารสินทรัพยแ์ละการจดัการ

เงินทุน ในการน้ี บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัในอตัราร้อยละ 1 

ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญาน้ีส้ินสุดเม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดรั้บ

หนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
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3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 491,775  459,427  59,028  55,071 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 25,436  45,334  24,302  8,662 

   31 - 60 วนั 12,405  5,933  19,626  14,111 

   61 - 90 วนั 2,694  86  7,771  10,129 

   มากกวา่ 90 วนั 30,599  29,142  49,725  24,335 

รวม 562,909  539,922  160,452  112,308 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (29,274)  (30,300)  -  - 

สุทธิ 533,635  509,622  160,452  112,308 

        

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 69,308  169,701  30,364  182,738 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั -  -  4,573  975 

   31 - 60 วนั -  -  3  2,305 

   61 - 90 วนั -  -  1,693  190 

   มากกวา่ 90 วนั -  -  12,039  9,721 

รวม 69,308  169,701  48,672  195,929 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 69,308  169,701  48,672  195,929 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 602,943  679,323  209,124  308,237 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

- เพิ่มขึ้น -  (1,133)  -  - 

- กลบัรายการ 1,026  3,615  -  1,704 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  16  -  - 
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4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 2,036  1,662 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (7)  (7) 

 

5 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญั

อยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดใ้ชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานแต่ละเดือน 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั

ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที ่31 มีนาคม 2565  2564 

 

2565  2564 

 

2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 142,879  116,419  190,165  203,580  333,044  319,999  (48,839)  (62,046)  284,205  257,953 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 165,210  73,128  5,820  700  171,030  73,828  (73,459)  (20,369)  97,571  53,459 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 308,089  189,547  195,985  204,280  504,074  393,827  (122,298)  (82,415)  381,776  311,412 

                    

กาํไรจากการดาํเนินงาน 40,669  303,455  36,538  19,080  77,207  322,535  (7,396)  (10,187)  69,811  312,348 

                    

                    

                    

                    



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที ่31 มีนาคม 2565  2564 

 

2565  2564 

 

2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 618  300 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 

                 

(1,026) 

  

(2,482) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

                 

-    

  

248 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 15,096  58,478 

กําไรสําหรับงวด                 55,123  255,804 

                    

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ์ 

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

 

31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 6,151  6,094  569  558  6,720  6,652  (1,485)  (1,428)  5,235  5,224 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน 715  687  164  181  879  868  (419)  (366)  460  502 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม

สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน           

หน่วยลงทุน           

   - ตราสารทุน  772  772  -  772  772 

   - ตราสารหน้ี  1,810  1,810  -  1,810  1,810 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  2,582  2,582       

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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       



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2565  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  

2565 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

  ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

652,180 

  

202,077 

  

(102,562) 

  

19,870 

  

771,565 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

  ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

1,617,163 

  

330,026 

  

(138,875) 

  

2,143 

  

1,810,457 

รวม 2,269,343  532,103  (241,437)  22,013  2,582,022 

 

7 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,906  3,906 

รวม 3,906  3,906 

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 7,593  7,558 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคาร 273  273 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,272  1,016 

รวม 9,138  8,847 

 

 

 

 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล

ประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 317.89 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 111.26 ลา้น

บาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนพฤษภาคม 2565 
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