IPO FOCUS

FOCU
S

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช+ วน

บริษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Do Day Dream Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่ เกิน 76,000,000 หุ้น
มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่ ประชาชน (IPO)
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.00 บาท
โดย บริษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน)
(การจั
การจัดสรรหุ้นจํานวนนี อยู่ในดุลยพินิจของ
ของผู้จดั การการจัดจําหน่าย)

ระยะเวลาจองซือ+
ตังแต่
 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที0 14 – 15 และ 18 ธันวาคม 2560
ทีปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
วันทีย นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช+ วน
วันที0 7 สิงหาคม 2560
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช+ วนมีผลบังคับใช้
วันที0 13 ธันวาคม 2560
คําเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี0ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื0อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง ความเหมาะสมในการลงทุ
ความเหมาะสมในการ น และ
ความเสี0ยงที0เกี0ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนนี  มิได้ เป็
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที0เสนอขาย หรื อมิได้ ประกัน
ราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที0เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องงของข้
ของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช วนนีแ ต่อย่าง
ใด ทังนี
  การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนนีนี เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แและร่
ละร่างหนังสือชี ชวน
ชวนมีมีข้อความหรื อรายการที0เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที0ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที0ได้ ซื อ
หลักทรั พย์ไม่เกิ นหนึ0งปี นับแต่วันที0 แแบบแสดงรายการข้
บบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี ช วนนัน มีผลใช้ บังคับและยัง เป็ นเจ้ าของหลักทรั พย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากบริ ษัทฯ หรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง นี  ภายในหนึ0งปี นับแต่วนั ที0ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่า
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แและร่
ละร่างหนังสือชี ชวนเป็
เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที0ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที0แบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ชวนมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว0 ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนั
และหนังสือชีช วนได้ ที0ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที0 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ในเวลาทําการของสํานักงานหรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)
สารบัญ
ส่ วนที 1

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ส่ วนที 2

บริษัททีออกหลักทรัพย์
ส่ วนที 2.1 วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

ส่ วนที 1 หน้ า 1

ส่ วนที 2.1 หน้ า 1

ส่ วนที 2.2 การประกอบธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสีย0 ง
การวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สนิ ที0ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อมูลสําคัญอื0น

ส่วนที0 2.2.1 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.2 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.3 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.4 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.5 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.6 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.7 หน้ า 1
ส่วนที0 2.2.8 หน้ า 1

ส่ วนที 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ส่ วนที 2.4

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย0 ง
รายการระหว่างกัน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที0สาํ คัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที 3 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนที0 2.3.9 หน้ า 1
ส่วนที0 2.3.10 หน้ า 1
ส่วนที0 2.3.11 หน้ า 1
ส่วนที0 2.3.12 หน้ า 1
ส่วนที0 2.3.13 หน้ า 1
ส่วนที0 2.3.14 หน้ า 1

สรุปลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที0เสนอขาย
ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที0เสนอขาย
ที0มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที0เสนอขาย
ข้ อมูลทางการเงินเพื0อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ0 สนอขาย
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

ส่ วนที 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที0 2.4.15 หน้ า 1
ส่วนที0 2.4.16 หน้ า 1
ส่ วนที 3 หน้ า 1
ส่วนที0 3.1 หน้ า 1
ส่วนที0 3.2 หน้ า 1
ส่วนที0 3.3 หน้ า 1
ส่วนที0 3.4 หน้ า 1
ส่วนที0 3.5 หน้ า 1
ส่วนที0 3.6 หน้ า 1
ส่ วนที 4 หน้ า 1

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ส่วนที  1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนี เป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริ ษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษัทฯ”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จาก
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ และบริ ษัทฯ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนทีบริ ษัทฯ ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาเสนอขาย:วันที 14 – 15 และ 18 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย:

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

จํานวนหุ้นทีเสนอขาย:

หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 76,000,000 หุ้น คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 24.05 ของจํานวนหุ้น
สามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ

ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครัง นี 

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

ประเภทผู้ลงทุน
 บุคคลทัว ไป
 ผู้ลงทุนสถาบัน
 ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
 บุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ
รวม

จํานวนหุ้นที สัดส่ วนหุ้นทีเสนอขาย
เสนอขาย (หุ้น)
(ร้ อยละ)
26,958,100
35,000,000
11,323,100

35.47
46.05
14.90

2,718,800

3.58

76,000,000

100.0

การจัดสรรหุ้นในครัง นี  ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการ
ทัว ไป เนืองจากความต้ องการจากกลุ่มบุคคลข้ างต้ นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นทีเสนอ
ขายในครัง นี แล้ ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้ างได้ อย่างเพียงพอแล้ ว จึงไม่มีความ
จําเป็ นต้ องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัว ไป

ส่วนที 1 หน้ า 1

ส่วนที  1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

เงือนไขในการจัดจําหน่ าย:

รับประกันการจัดจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํ
 านวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน:

53.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย:

4,028,000,000 บาท

มูลค่ าทีตราไว้ (Par Value):

1.0 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าตามราคาบัญชี

3.51 บาทต่อหุ้น กรณีคํานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2560 ซึง
เท่ากับ 841.8 ล้ านบาท หารด้ วยจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 240,000,000 หุ้น และ
ประมาณ 15.41 บาทต่อหุ้น กรณีคํานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิม ทุน
ชําระแล้ วซึง อยูท่ ีประมาณ 4,869.8 ล้ านบาท หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญภายหลังการเพิม
ทุนจํานวน 316,000,000 หุ้น

(Book Value)

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายืนคําขออนุญาตต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวัน
เสนอขาย: (1) เมือวันที 20 กรกฎาคม 2560 บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 15,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัดคือ North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited (“NHTPEC”) ทีราคาเสนอขาย 29.87 บาทต่อ
หุ้น ซึง ราคาดังกล่าวตํากว่าราคาเสนอขายต่อประชาชนทีเท่ากับ 53.00 บาทต่อหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.64 และ (2) ตามมติที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 2/2560 เมือวันที 17 กรกฎาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน
2,000,000 หุ้นเสนอขายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP) ทีราคาตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีกําหนดรายชือพนักงานผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ซึง เท่ากับ 28.42 บาทต่อหุ้น ทังนี
  ราคา
ดังกล่าวตํา กว่าราคาเสนอขายหุ้นครัง แรกแก่ประชาชนในครัง นี ทีเท่ากับ 53.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.38 ทังนี
  เนืองจาก
หุ้นของบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ และไม่สามารถคํานวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของบริ ษัทฯ ได้ โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ นเมือวันทีมี
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนและราคาใช้ สทิ ธิมมี ลู ค่าตํากว่าราคาตลาด ณ วันทีมีการเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ดี หากคํานวณ
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้น บนสมมติฐานทีราคาตลาด ณ วันทีมีการเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นครัง แรก
แก่ประชาชนในครัง นี  ทีเ ท่ากับ 53.00 บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ทีเท่ากับ 28.42 บาทต่อหุ้น ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้น (Price DilutionFully Diluted basis) จะเท่ากับร้ อยละ 0.29 (โปรดพิจารณาข้ อมูลของ NHTPEC และรายละเอียด ESOP ในส่วนที 2.3.9 ข้ อมูล
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)
ทังนี
  ภายใต้ ข้อกําหนดการห้ ามขายหุ้น (lock-up provision) ทียงั มีผลบังคับใช้ ถึงแม้ วา่ ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะถูก
ยกเลิกไปแล้ วก็ตาม (ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ ถกู ยกเลิกเมือ 16 ตุลาคม 2560) ทําให้ ห้ นุ สามัญเพิมทุนทีจ ดั สรรให้ แก่
NHTPEC จํานวน 15,000,000 หุ้น จะถูกห้ ามขายเป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีห้ นุ ของบริษัทฯ เริ มทําการซื อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันทีห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน NHTPEC จะสามารถทยอยขายหุ้น
ทีถกู สัง ห้ ามขายได้ ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที

ถกู ห้ ามขาย และเมือครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ เริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ NHTPEC จะสามารถขายหุ้นทีถ กู สัง ห้ ามขายส่วนทีเหลือได้ ทงหมด
ั
และ
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยทีได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนตกลงทีจะไม่ขายหุ้นใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันทีม ีการเสนอขายหุ้นเพิมทุน แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัท
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ย่อย เนืองจาก NHTPEC และกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษัทฯ ในราคาตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นครัง แรกแก่ประชาชนในครัง นี  บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ภายหลัง
ระยะเวลาการห้ ามขายหุ้น (lock-up period) NHTPEC และกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัท
ย่อย จะไม่ขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในราคาตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นครัง แรกแก่ประชาชนในครัง นี  การขายหุ้นจํานวนมากซึง อาจ
รวมถึงหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในราคาตํา กว่าราคาเสนอขายหุ้นครัง แรกแก่ประชาชน โดย NHTPEC และกรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อการคาดการณ์วา่ จะมีการขายหุ้นเป็ นจํานวนมากอาจมีผลกระทบต่อราคาซื อ
ขายหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ ามี) ได้ วา่ การขายหุ้นในอนาคตหรื อการมีห้ นุ ไว้ เพือขายใน
อนาคตนันจะมี
 ผลกระทบในทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร การขายหุ้นเป็ นจํานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง นี หรื อการคาดการณ์วา่ จะมีการขายเช่นนี เกิดขึ น อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขายหุ้นดังกล่าว อาจสร้ างความยากลําบากแก่บริษัทฯ ในการ
ระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ในเวลาและราคาทีบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย:
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในครัง นี ทีราคา 53.00 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ ในช่วง 12
เดือนย้ อนหลัง (ไตรมาส 4 ปี 2559 – ไตรมาส 3 ปี 2560) ซึงเท่ากับ 309.9 ล้ านบาท หรื อเท่ากับกําไรสุทธิ 0.98 บาทต่อหุ้น
(คํานวณบนฐานจํานวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง นี ทังหมดที

 316,000,000 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้
1 บาทต่อหุ้น)) จะคิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิตอ่ หุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 54.08 เท่า อย่างไร
ก็ ดี ผลการดํ า เนิ น งานดัง กล่า วคํ า นวณจากฐานะทางการเงิ น ในอดี ต โดยที ยัง มิ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ผลการดํ า เนิ น งาน หรื อ
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และในอนาคต
P/E Ratio ของบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน : ไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจ ของใช้ สว่ นตัว
และเวชภัณฑ์ ทีมีธุรกิ จใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ จึงทําการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ทีมีลกั ษณะที
ใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ กล่าวคือ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง และผลิตภัณฑ์อืนทีเกียวข้ อง มี
ช่องทางการจัดจําหน่ายทีครอบคลุมมีเครื องหมายการค้ าแข็งแกร่ ง เป็ นต้ น โดยบริ ษัททีมีลกั ษณะดังกล่าว ได้ แก่บริ ษัท บิวตี 
คอมมูนิตี  จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) ซึง P/E เฉลียของบริ ษัทดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ย้ อนหลังล่าสุดนับจากวันที 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 42.61 เท่า
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ทีไม่ ติด silent period :
จํานวน 28,315,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.96 ของจํานวนหุ้นทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ

ษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นเพิมทุนในครัง นี 
ตลาดรอง:

SET

หมวดธุรกิจ (sector):

ของใช้ สว่ นตัวและเวชภัณฑ์

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน :

เกณฑ์กําไร (Profit test)

(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  3 ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. ขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
1.1 ขยายพื นทีโรงงาน ซื อเครื องจักรเพิมเติมและขยายพื นทีคลังสินค้ า
1.2 ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายและเสริ มสร้ างศักยภาพศูนย์กระจายสินค้ า
1.3 ปรับปรุงสํานักงานของบริ ษัทฯ และวางระบบเครื อข่ายทีเกียวข้ อง
1.4 ปรับปรุงฝ่ ายวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทฯ
2. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

จํานวนเงินทีใช้
โดยประมาณ (ล้ านบาท)

ระยะเวลาทีใช้ เงิน
โดยประมาณ

406
256
40
50
60

ปี 2561-2562
ปี 2561-2562
ปี 2561-2562
ปี 2561
ปี 2561-2562

3,534.88

ปี 2561-2563

3,940.88

รวมทังV สินV

การประมาณการข้ างต้ นของบริ ษัทฯ เป็ นประมาณการทีดีทีสดุ ในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อ
ประชาชนในครัง นี  ซึงขึ นอยู่กบั แผนงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ทังนี
  แผนการใช้ เงินทีเกิดขึ นจริ งอาจแตกต่างไปจากประมาณการที
ระบุไว้ ข้างต้ น และทีเกิดขึ นจริ งในอนาคต
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษัทฯ ได้ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครัง คราวเมือเห็น
ว่า บริ ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน แล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
  คณะกรรมการบริ ษัท
จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงิ นของบริ ษัทฯ การสํารองเงิ นไว้ เพือลงทุนในอนาคต การสํารองเงิ นไว้ เพือจ่ายชํ าระคืนเงิ นกู้ยืม หรื อเป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามที
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษัทย่อย โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษัทย่อยมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลได้ เป็ นครัง คราวเมือเห็นว่าบริ ษัทย่อยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้
 แล้ วให้ คณะกรรมการรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริ ษัทย่อยกําหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
  คณะกรรมการ
บริ ษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริ ษัทย่อย การสํารองเงินไว้ เพือลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้ เพือจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทย่อย และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทย่อยอย่างมี
นัยสําคัญ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม
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รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ (หมายถึง บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (แล้ วแต่
กรณี)) ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิว (Skin Care) ทีมีคณ
ุ ภาพสูงภายใต้ เครื องหมายการค้ า “NAMU
LIFE” โดยมีชือกลุม่ ผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” ภายใต้ แนวคิด “Beauty is Healthy” ทีเชือว่า ผิวสวยทีแท้ จริ งคือผิวสวย
สุขภาพดีในแบบทีเป็ นคุณ ซึงแนวคิดดังกล่าวได้ สะท้ อนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เพือการบํารุ งทุกสภาพผิว ให้
ลูกค้ ามีผิวสุขภาพดีเปล่งปลัง จากภายในอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยบริ ษัทฯ มีความใส่ใจในรายละเอียดทุกขันตอนการผลิ

ตเพือให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพทีดีเยียม ตังแต่
 การมุ่งมัน คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถนั จากผู้ผลิตวัตถุดิบชันนํ
 านานาประเทศ
โดยพิจารณาจากคุณภาพและความน่าเชือถือเป็ นลําดับแรก พัฒนากระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพและสามารถ ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนจัดจําหน่ายเพือให้ มนั ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
โดยในทุกขันตอนการดํ

าเนินงาน บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังแผนกควบคุ

มคุณภาพ เพือทําการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าให้
อยูใ่ นเกณฑ์ และมาตรฐานทีดี ตลอดจนมีการวิจยั และพัฒนา คิดค้ นผลิตภัณฑ์ให้ มีความแปลกใหม่อย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับ
การศึกษาทิศทางของตลาด เพือทีจะตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค นอกจากนี  บริ ษัทฯ ยังใส่ใจในคุณภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ ทีถูกออกแบบให้ มีการเก็บรักษาวัตถุดิบด้ านในอย่างปลอดภัย คงทน และง่ายต่อการใช้ งาน รวมถึง
กําหนดมาตรฐานการขนส่งและการจัดเก็บสินค้ า โดยคํานึงถึงประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคเป็ นหลัก
ธุรกิจของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็ นสองส่วนหลักๆ ดังนี 
1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลและบํารุงผิวภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลและบํารุ งผิว (Skin Care) ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของ
บริ ษัทฯ “NAMU LIFE” โดยมีชือกลุม่ ผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” สําหรับประเภทการใช้ งานต่างๆ ซึงรวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุ ง
และทําความสะอาดผิวหน้ าและผิวกายและผลิตภัณฑ์ครี มกันแดด เพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทีหลากหลาย ทัง
ผ่านร้ านค้ าของบริ ษัทฯ และผ่านตัวแทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ า ซึงหนึงในบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ คือ
บริ ษัท นามุ ไลฟ์ พลัส จํากัด บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
โดย บริ ษัทฯ มีกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 6 กลุม่ ย่อย ได้ แก่ (1) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (2) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวกาย (3) ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดผิวหน้ า (4) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย (5) ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดด และ (6) ชุดของขวัญ (Gift Set)
2)

ธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวภายใต้ เครื องหมายการค้ าอืน (OEM)

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าภายใต้ เครื องหมายการค้ าอืนให้ แก่ลกู ค้ า
(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ)
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ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนและหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุน สรุปได้ ดงั นี 
รายชือผู้ถือหุ้น
1 กลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์
1.1 ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์
1.2 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ
1.3 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์
รวมกลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์
2 North Haven Thai Private Equity Clarity Company
(HK) Limited (“NHTPEC”)/1
3 นาย รุ่ งโรจน์ ชัยศิริวิกรม
4 นาง พันธุ์ธิดา มีสจั จี
5 นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์/2
6 ประชาชน/3
รวมทังV หมด
หมายเหตุ:

ก่ อนการเสนอขายหุ้น IPO
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ

หลังการเสนอขายหุ้น IPO
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ

179,040,700
22,275,000
22,275,000
223,590,700

74.60
9.28
9.28
93.16

179,040,700
22,275,000
22,275,000
223,590,700

56.66
7.05
7.05
70.76

15,000,000

6.25

15,000,000

4.75

787,500
609,800
12,000
240,000,000

0.33
0.25
0.01
100.00

787,500
609,800
612,000
75,400,000
316,000,000

0.25
0.19
1.94
23.86
100.00

/1

NHTPEC เป็ นนิตบิ คุ คลทีจดั ตังขึ
 นเพือซื อหุ้นบริ ษัทฯ โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”) เป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดทางอ้

อม
โปรดพิจารณาข้ อมูลของ NHTPE ในส่วนที 2.3.9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 3.2 North Haven Thai Private Equity L.P.
/2
สัดส่วนการถือหุ้นบนสมมติฐานทีนาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ใช้ สทิ ธิในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับการจัดสรรจากส่วนทีจะจัดสรรให้ แก่
ประชาชนทัว ไปทังจํ
 านวน
/3
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 76,000,000 หุ้นในครัง นี  บริษัทฯ จะกันหุ้นบางส่วนจากจํานวนรวมทีจะจัดสรรให้ แก่ประชาชนทัว ไป มา
จัดสรรให้ แก่กรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 2,718,800 หุ้น โดยนาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวนไม่เกิน 600,000 หุ้น และบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ อืนๆ ได้ รับจัดสรรจํานวน 2,118,800 หุ้น โปรดพิจารณาข้ อมูล
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนในส่วนที 2.3.10 โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 4.2 ค่าตอบแทนอืน

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน ดังนี 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พลตํารวจเอกชัชวาลย์
ดร.สราวุฒิ
นายนิตโิ รจน์
นายปิ ยวัชร
นายรุ่ งโรจน์
นายศุภวัฒน์
นางสาวเสาวคนธ์
นายฤทธิไกร
นายกฤช
นางนวลพรรณ
นายทรงพล
นายณัฏฐะวุฒิ
นางสาวรุ่ งทิพย์

สุขสมจิตร์
พรพัฒนารักษ์
มโนลม้ าย
ราชพลสิทธิ~
ชัยศิริวกิ รม
วนิชประภา
แหยมเจริ ญ
ธรรมรักษ์
ฟอลเล็ต
ลําซํา
ชีวะปั ญญาโรจน์
เครื อประดับ
งามเอกอุดมพงศ์
ส่วนที 1 หน้ า 6

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สรุ ปปั จจัยความเสียง
1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสีย งจากการทีรายได้ ของบริ ษัทฯ อยูภ่ ายใต้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชือ “SNAILWHITE” เพียงอย่างเดียว
1.2 ความเสีย งจากการทีรายได้ ของบริ ษัทฯ กระจุกตัวอยูท่ ีผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE Facial Cream
1.3 ความเสีย งจากการทีผลิตภัณฑ์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็ นส่วนประกอบหลัก
1.4 ความเสีย งจากการพึง พิงลูกค้ ารายใหญ่
1.5 ความเสีย งจากการพึง พิงลูกค้ าสัญชาติจีน
1.6 ความเสีย งจากการพึง พิงผู้ผลิตขวดบรรจุภณ
ั ฑ์
1.7 ความเสีย งจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย
1.8 ความเสีย งจากการลอกเลียนแบบสินค้ า หรื อการนําเครื องหมายการค้ าของบริษัทฯ ไปใช้ เป็ นชือบริ ษัท
1.9 ความเสีย งเกียวกับการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของโรงงานของบริ ษัทฯ
1.10 ความเสียงจากความเสียหายทีเกิดขึ นจากสินค้ าไม่ปลอดภัย (Product Liability) หรื อความเสียหายทีเกิดขึ นกับ
ผู้บริ โภคหรื อการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
1.11 ความเสีย งจากการทีกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสีย งจากความเสียหายของบริ ษัทฯ ได้
ทังหมด

1.12 ความเสีย งจากอัตราแลกเปลีย น
1.13 ความเสีย งจากการละเมิดข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือ
2 ความเสียงด้ านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย งจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้ อยละ 50.0 ซึง มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
2.2 ความเสีย งในการปรับโครงสร้ างองค์กรและการจัดหาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถเพือรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ
2.3 ความเสีย งจากการพึง พาผู้บริ หารหลักและพนักงานทีมีความสามารถ
3 ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.1 ความเสียงจากการทีบ ริ ษัทฯ อยู่ร ะหว่างการยืนคํ าขออนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยเพือเข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.2 ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจมีความผันผวนซึงก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ลงทุนทีซื อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครัง นี 
3.3 ความเสียงจากการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนแก่กรรมการ
ผู้บริ หารและ/หรื อพนักงาน
3.4 ความเสีย งจากการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
3.5 ความเสีย งจากการขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในอนาคตโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือกลุม่ ครอบครัวพรพัฒนารักษ์ ซึง
ถือหุ้นเป็ นจํานวนมากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3.6 ผู้ลงทุนทีมีทีอยู่นอกประเทศไทยอาจถูกจํากัดการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights
Offering) ในอนาคต
(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  2.2.3 ปั จจัยความเสีย ง)
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บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จําแนกตามส่วนธุรกิจ สําหรับรอบปี บัญชี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2559 และ
2560 สรุปได้ ดงั ต่อไปนี 
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สินV สุดวันที 31 ธันวาคม
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสินV สุดวันที 30 กันยายน
/5
2559
2560
2557
2558
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายได้ จากการขายรวม
1. รายได้ จาการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
1) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า
378.4
860.5
1,072.7
872.1
996.4
86.4
90.0
89.0
88.4
78.8
2) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวกาย
13.0
56.3
36.4
22.9
41.6
3.0
5.9
3.0
2.3
3.3
3) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ า
37.4
48.7
29.8
60.3
3.9
4.0
3.0
4.8
4) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย
9.8
2.1
94.4
0.8
0.2
7.5
5) ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดคุณภาพสูง
27.9
58.9
49.9
50.0
2.9
4.9
5.1
4.0
6) ชุดของขวัญ
4.7
22.6
63.4
45.5
39.7
1.1
2.4
5.2
4.6
3.1
/1
7) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
13.1
7.1
0.7
1.5
3.0
0.7
0.1
0.2
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ รวม
409.2
1,011.8
1,290.6
107.0
1,023.8
1,282.4
93.4
105.8
103.8
101.5
/2
/6
หัก ส่วนลด
(77.2)
(91.0)
(40.7)
(4.1)
(26.2)
(2.1) /6
(8.1)
(7.5)
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ – สุทธิ
409.2
934.6
1,199.6
983.1
1,256.2
99.7
99.4
93.4
97.7
99.5
2. รายได้ จากการรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวภายใต้ เครื องหมายการค้ าอืน (OEM)
5.3
2.5
1.9
2.0
0.2
1.2
0.2
0.2
0.2
0.0
/3
3. รายได้ จากการขายอืน
23.5
18.0
5.4
1.9
100.0
99.8
99.7
99.9
99.4
รายได้ จากการขายรวม
438.0
955.1
1,201.5
985.1
1,256.4
/4
รายได้ อืน
0.1
1.6
3.3
1.3
7.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.6
รวม
438.1
100.0
956.7
100.0
1,204.8
100.0
986.4
100.0
1,263.6
100.0
หมายเหตุ: /1/2 บริ ษัทฯ ได้ เลิกจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มตังแต่
 ต้นปี 2559
สําหรับปี 2557 บริ ษัทฯ ไม่ได้ หกั ส่วนลดขายจากรายได้ ของบริษัทฯ แต่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ
/3
รายได้ จากการขายอืน ได้ แก่ รายได้ จากการขายบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ แก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันแห่งหนึง ซึง บริ ษัทฯ ได้ เลิกจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวแล้ วตังแต่
 ปี 2558
/4
รายได้
อ

ื
น
โดยหลั
ก
ได้
แ
ก่
ดอกเบี
ยรั
บ
และรายได้
จ
ากการให้
บ
ริ
ก
าร
/5
ข้ อมูลทางการเงินรวมสําหรับปี 2558 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง เป็ นข้ อมูลทีแ สดงเปรี ยบเทียบในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 จัดทําโดยฝ่ ายบริหารของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
/6
สําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2559 และ 2560 ส่วนลดทีหกั จากรายได้ มีสดั ส่วนทีลดลงเนืองจาก บริษัทฯ มีการจัดแบ่งประเภทรายการส่วนลดจากรายได้ ของบริ ษัทฯ บางส่วนเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ
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บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จําแนกตามแหล่งทีมาของรายได้ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน
2559 และ 2560 สรุปได้ ดงั ต่อไปนี 
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

รายได้ จากการขายรวม
1. ภายในประเทศ
1.1 รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
1) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า
2) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวกาย
3) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ า
4) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย
5) ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดคุณภาพสูง
6) ชุดของขวัญ
7) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม/1
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ รวม
หัก ส่วนลด/2
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ – สุทธิ
1.2 รายได้ จากการรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวภายใต้ เครื องหมายการค้ าอืน (OEM)
1.3 รายได้ จากการขายอืน/3
รายได้ จากการขายภายในประเทศรวม

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สินV สุดวันที 31 ธันวาคม
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสินV สุดวันที 30 กันยายน
2559
2560
2557
2558/5
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

297.3
10.4
4.7
13.1
325.5
325.5
5.3
23.5
354.3

67.9
2.4
1.1
3.0
74.3
74.3
1.2
5.4
80.9

697.3
47.3
32.6
27.4
21.2
6.0
831.8
(77.2)
754.6
2.5
18.0
775.1
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72.9
4.9
3.4
2.9
2.2
0.6
86.9
(8.0)
78.9
0.2
1.9
81.0

935.9
34.4
46.0
9.6
54.5
63.3
0.7
1,144.4
(91.0)
1,053.4
1.9
1,055.3

77.6
2.9
3.8
0.8
4.5
5.3
0.1
95.0
(7.7)
87.3
0.2
87.5

765.0
21.1
27.6
2.1
45.3
45.4
1.4
907.9
(40.8)
867.1
2.0
-

77.6
2.1
2.8
0.2
4.6
4.6
0.1
92.0
(4.1) /6

45.3
3.1
2.9
7.4
3.4
3.1
65.2
(2.0) /6

87.9
0.2
-

572.1
39.3
36.3
94.2
42.9
39.7
824.5
(26.2)
798.3
0.2
-

869.1

88.1

798.5

63.2

63.2
0.0
-

ส่วนที  1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สินV สุดวันที 31 ธันวาคม
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสินV สุดวันที 30 กันยายน
/5
2559
2560
2558
2557
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายได้ จากการขายรวม
2. ต่างประเทศ
2.1 รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
1) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า
81.1
163.2
136.8
107.1
424.2
18.5
17.1
11.4
10.9
33.5
2) ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวกาย
2.6
0.6
9.0
2.0
1.9
2.3
0.9
0.2
0.2
0.2
3) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ า
4.8
2.7
2.2
24.0
0.5
0.2
0.2
1.9
4) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย
0.2
0.3
0.0
0.0
5) ผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดคุณภาพสูง
0.5
4.4
4.6
7.1
0.1
0.4
0.5
0.6
6) ชุดของขวัญ
1.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
/1
7) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
1.1
0.0
0.1
0.0
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ รวม
83.7
19.1
180.0
18.8
146.2
12.2
115.9
11.8
457.9
36.2
รายได้ จากการขายต่างประเทศรวม
83.7
180.0
146.2
115.9
19.1
18.8
12.2
11.8
457.9
36.2
รายได้ จากการขายรวม
985.0
1,256.4
438.0
955.1
1,201.5
100.0
99.8
99.7
99.9
99.4
/4
รายได้ อืน
0.1
1.6
3.3
1.3
7.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
รวม
438.1
956.7
1,204.8
986.4
1,263.6
/1
หมายเหตุ: บริ ษัทฯ ได้ เลิกจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มตังแต่
 ต้นปี 2559
/2
สําหรับปี 2557 บริ ษัทฯ ไม่ได้ หกั ส่วนลดขายจากรายได้ ของบริษัทฯ แต่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ
/3
รายได้ จากการขายอืน ได้ แก่ รายได้ จากการขายบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ แก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันแห่งหนึง ซึง บริ ษัทฯ ได้ เลิกจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวแล้ วตังแต่
 ปี 2558
/4
รายได้ อืนโดยหลักได้ แก่ดอกเบี ยรับ และรายได้ จากการให้ บริ การ
/5
ข้ อมูลทางการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง เป็ นข้ อมูลทีแสดงเปรี ยบเทียบภายใต้ มาตรฐาน PAEในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริษัทฯ โดยไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี
/6
สําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2559 และ 2560 ส่วนลดทีหกั จากรายได้ มีสดั ส่วนทีลดลงเนืองจาก บริษัทฯ มีการจัดแบ่งประเภทรายการส่วนลดจากรายได้ ของบริ ษัทฯ บางส่วนเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทฯ

ส่วนที 1 หน้ า 10
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บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี และรอบระยะเวลาเก้ าเดือนล่ าสุด
ฐานะทางการเงิน

หน่ วย

สําหรั บปี บัญชี
สินV สุดวันที 31 ธันวาคม

ณ วันที 30 กันยายน

2557

2558/4

2559

2560

สินทรัพย์รวม

ล้ านบาท

250.7

528.5

775.5

1,441.1

หนี สินรวม

ล้ านบาท

202.6

286.0

400.5

599.3

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ล้ านบาท

48.1

242.5

374.9

841.8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้ อยละ

92.8

133.5

108.6

55.5/3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ร้ อยละ

19.9

49.8

51.4

30.5/3

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)

เท่า

4.2

1.2

1.1

0.7

อัตราส่วนหนี สินทีมีภาระดอกเบี ย (interest
bearing debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E)

เท่า

1.8

0.5

0.4

0.4

ผลการดําเนินงาน

หน่ วย

สําหรั บปี บัญชี
สินV สุดวันที 31 ธันวาคม
2558/4

2557

สําหรั บรอบระยะเวลาเก้ า
เดือนสินV สุดวันที 30 กันยายน
2559

2559

2560

รายได้ จากการขาย

ล้ านบาท

438.0

955.1

1,201.5

985.0

1,256.4

รายได้ รวม

ล้ านบาท

438.1

956.7

1,204.8

986.4

1,263.6

ค่าใช้ จา่ ยรวม

ล้ านบาท

403.0

708.7

781.0

632.2

942.8

กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

ล้ านบาท

27.5

193.9

335.2

278.8

253.5

กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่

ล้ านบาท

27.5

175.7

328.0

271.6

253.5

บาท

5.0

17.6

2.3

2.5

1.1

อัตรากําไรขันต้
 น

ร้ อยละ

43.3

63.6

68.8

69.8

68.4

อัตรากําไรสุทธิ/2

ร้ อยละ

6.3

20.3

27.8

28.3

20.1

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS)/1

หมายเหตุ :

/1

/2

คํานวณจากกํ าไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ โดยปรั บปรุ งใหม่มลู ค่าทีตราไว้ ต่อหุ้นของบริ ษัทฯจาก 100 บาท เป็ น 1 บาท เพือให้ เป็ นไปตามมติทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 ซึง ได้ มีมติเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ต่อหุ้นของบริ ษัทฯจาก 100 บาท เป็ น 1 บาท
คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับงวด

/3

ปรับตัวเลขของงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 เป็ นตัวเลขเต็มปี (Annualized) เพือเปรี ยบเทียบ

/4

ข้ อมูลทางการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง เป็ นข้ อมูลทีแสดงเปรี ยบเทียบภายใต้ มาตรฐาน PAE ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  2.4.15 ข้อมูลทางการเงิ นทีส ําคัญ)
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บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ด้ วยความนิยมในผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ทีเพิมขึน อย่างมาก ตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเริ มตระหนักถึงการสร้ าง
ภาพลักษณ์ การเสริ มบุคลิกภาพ และการบํารุ งผิวพรรณให้ ดดู ีอยู่เสมอ ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนืองของ
บริ ษัทฯ การขยายช่องทางจัดจําหน่ายให้ ครอบคลุมทุกพื นทีรวมถึงในต่างประเทศ และการทําการตลาดทีประสบความสําเร็ จ
ของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เพิมขึ นจาก 438.0 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 955.1 ล้ านบาท ในปี 2558
และเป็ น 1,201.5 ล้ านบาท ในปี 2559 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย (CAGR) ร้ อยละ 65.6 ต่อปี
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เพิมขึ นจาก 985.0ล้ านบาทของงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า เป็ น 1,256.4 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึ นร้ อยละ 27.6 เนืองจากรายได้ จากการขายในเกือบทุกกลุม่
ผลิตภัณฑ์เพิมขึ นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยเฉพาะกลุม่ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย
และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ า เนืองจากบริ ษัทฯ มีการออกและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวน 8 ผลิตภัณฑ์ใน
รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 ประกอบกับรายได้ จากการขายในต่างประเทศทีเพิมขึ นอย่างมีนยั สําคัญ
จากการขยายช่องทางจัดจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายในประเทศจีนมากขึ น
ในปี 2557-2559 กําไรขันต้
 นของบริ ษัทฯ เพิมขึ นอย่างมีนยั สําคัญจาก 189.8 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 607.6 ล้ านบาท
ในปี 2558 และเพิมเป็ น 826.8 ล้ านบาทในปี 2559 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
 น ร้ อยละ 43.3 ร้ อยละ 63.6 และร้ อย
ละ 68.8 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
 นเพิมขึ นอย่างมีนยั สําคัญ ซึงเป็ นผลจากการควบคุม
ต้ นทุนการผลิตด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การเพิมอํานาจต่อรองกับผู้จัดหาวัตถุดิบ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทําให้ ราคาวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์บางรายการลดลง การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และการลดต้ นทุนของเสียจากการผลิต ซึง สะท้ อนให้ เห็น
ว่าบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น ประกอบกับการเริ มดําเนินการผลิตสําหรับโรงงานใหม่ใน
เดือน ตุลาคม ปี 2559 ซึง โรงงานดังกล่าวเป็ นโรงงานทีทนั สมัย บริ ษัทฯ จึงสามารถบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 กําไรขันต้
 นของบริ ษัทฯ เท่ากับ 858.9 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขันต้
 นเท่ากับร้ อยละ 68.4 ซึง ลดลงเล็กน้ อยจากงวดเดียวกันของปี 2559 ทีมีอตั รากําไรขันต้
 นทีเท่ากับร้ อยละ 69.8
จากการเติบโตอย่างต่อเนืองของบริ ษัทฯ ทังรายได้

จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายให้ ครอบคลุมและเข้ าถึงผู้บริ โภค และการทําการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการบริ

หารจัดการต้ นทุนขายและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิมขึ นอย่างต่อเนืองและก้ าวกระโดดจาก 27.5
ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 193.9 ล้ านบาท ในปี 2558 และเป็ น 335.2 ล้ านบาทในปี 2559 คิดเป็ นอัตราเติบโตสะสมเฉลีย
(CAGR) ทีร้อยละ 248.8 และมีความสามารถในการทํากําไรทีแข็งแกร่ งขึ นจากอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 6.3 ในปี 2557 เป็ น ร้ อย
ละ 20.3 ในปี 2558 และร้ อยละ 27.8 ในปี 2559 ตามลําดับ
อย่างไรก็ดี สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2559 และ 2560 กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ
ลดลงเล็กน้ อยจาก 278.8 ล้ านบาท งวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2559 เป็ น 253.5 ล้ านบาท ในงวดเดียวกันของปี
2560 คิดเป็ นอัตราลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.1 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากร้ อยละ 28.3 ในงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน
2559 เป็ นร้ อยละ 20.1 ในงวดเดียวกันของปี 2560 การลดลงของกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิโดยหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการ
ขายทีเพิมขึ น โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริ มการขายทีเพิมขึ นจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารทีเพิมขึ นจากบุคลากรทีเพิมขึ นตามการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
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ณ วันที 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้ า
และลูกหนี อืน สินค้ าคงเหลือ และ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วันที 30
กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมเท่ากับ 250.7 ล้ านบาท 528.5 ล้ านบาท 775.5 ล้ านบาท และ 1,441.1 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยในปี 2557-2559 การเพิมขึน ของสินทรั พย์ โดยหลักมาจากการเพิมขึน ของสินค้ าคงเหลือเนือ งมาจากการ
ดําเนินงาน และการเพิมขึ นของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเพิมขึ นของทีดินและอาคารรวมทังเครื
  องจักรของโรงงานใหม่
ณ วันที 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมเพิมขึ น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ นของลูกหนี การค้ าและลูกหนี อืน และการ
เพิมขึ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามยอดขายทีเพิมขึ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วันที 30 กันยายน 2560 หนี สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั

นการเงิน เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อืน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริ ษัทฯ มีหนี สิน
รวมทังสิ
 น 202.6 ล้ านบาท 286.0 ล้ านบาท 400.5 ล้ านบาท และ 599.3 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงการเพิมขึ นของหนี สินรวม โดย
หลักมาจากการเพิมขึ นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิมขึ นของเจ้ าหนี การค้ าตามการเติบโตของผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวันที 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 48.1 ล้ านบาท
242.5 ล้ านบาท 374.9 ล้ านบาท และ 841.8 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ นอย่างมีนยั สําคัญ โดยหลักจากการ
เพิมขึ นของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ในปี 2559 จาก 10 ล้ านบาทเป็ น 225 ล้ านบาท ประกอบกับการเพิมของกําไร
สะสมตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 15 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 29.87 บาทต่อหุ้นรวมเท่ากับ 448.1 ล้ านบาท ให้ แก่ NHTPEC
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3.9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และกําไรสะสมของบริ ษัทฯ ทีเพิมขึ น
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
เหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึ นภายหลังรอบระยะเวลเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 ซึงไม่ถกู ระบุในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 แต่จะสะท้ อนในงบการเงินงวดปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี 
(1.) เมื อวันที 12 ตุลาคม 2560 บริ ษั ท ดู อิ นฟิ นิ ท ดรี ม จํ ากัด ได้ จดทะเบี ยนจัดตัง บริ ษั ทฯ และออกหุ้นใหม่จํ านวน
1,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เรี ยกชําระร้ อยละ 25 คิดเป็ นเงินลงทุน 25 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ
เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวจํานวน 999,997 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 และถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(2.) ตามมมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 8/2560 เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํ านวนเงิ น 96 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 จากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทฯ
(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  2.4.16 การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ)
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ส่วนที  1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จํ ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างทีปรึกษาทางการเงินกับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุ งเทพ”) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํ ากัด
(มหาชน) (“บล. บัวหลวง”) กรรมการ และผู้บริ หารของธนาคารกรุ งเทพ บล. บัวหลวง กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ผู้จัดการ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ นไปทีรับผิดชอบงานด้ านทีปรึ กษาทางการเงิ น ผู้ควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อพนักงานทีปฏิบตั ิงานในสายงานทีปรึกษาทางการเงินของบล. บัวหลวง และผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลข้ างต้ น (รวม
เรี ยกว่า “กลุม่ ธนาคารกรุงเทพ”) ตกลงทีจะลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของเงินทีจะระดมทุนทังหมดของ

NHTPE ในทุกๆ ขณะ ใน
ฐานะหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partner) และธนาคารกรุ งเทพถือหุ้นร้ อยละ 10 ใน MSTPE ซึงเป็ นหุ้นส่วนสามัญ
(General Partner) ของ NHTPE โดย NHTPEC ซึงเป็ นบริ ษัททีถือหุ้นทังหมดทางอ้

อมโดย NHTPE (NHTPE ถือหุ้นทังหมดใน

North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited (“NHTPEH”) และ NHTPEH ถือหุ้นทังหมดใน

NHTPEC) ถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.25 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง นี  และร้ อยละ 4.75 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
ต่อประชาชนในครัง นี  ทังนี
  กลุ่มธนาคารกรุ งเทพในฐานะ Limited Partner และ General Partner จะไม่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจใดๆ เกียวกับการลงทุนของ NHTPE โดยกลุม่ ธนาคารกรุงเทพในฐานะหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partner) จะ
ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนเช่นเดียวกับหุ้นส่วนจํ ากัดความรั บผิด (Limited Partners) รายอืน
นอกจากนี  ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้ถือหุ้นใน MSTPE ซึง เป็ นหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) จะได้ รับส่วนแบ่งผลตอบแทน
ส่วนเกินภายหลังการให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนตามอัตราทีตกลงกันไว้ แก่ห้ นุ ส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partner) ใน
อัตราส่วนแบ่งทีตกลงกันไว้ (Carried Interest)
นายชอง โท กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบล. บัวหลวง และรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุ งเทพ และนายวรารัตน์
ชุติมิต กรรมการผู้จดั การ กิจการวาณิชธนกิจของบล. บัวหลวง เป็ นกรรมการทีไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting member) ของ
คณะกรรมการลงทุน โดยทัง 2 ท่านไม่มีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนในกิจการใดๆ ของ NHTPE ทังนี
  นายชอง โท อาจจะร่ วม
ลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partner) โดยจะมีฐานะและได้ รับผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะเดียวกัน
กับหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partner) รายอืน นอกจากผลตอบแทนการลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด
(Limited Partner) ดังกล่าว นายชอง โท จะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะทีปรึกษาของ Morgan Stanley (Thailand) Limited จาก
การให้ คําแนะนําหรื อคําปรึ กษาต่างๆ ในขณะทีนายวรารัตน์ ชุติมิต จะไม่ลงทุนในฐานะหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited
Partner) และจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการทีไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting member) ของคณะกรรมการ
ลงทุน
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0อื2น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื2น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที2มีภาระคํ0าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื2น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

3
4
5

405,252,829
422,430,247
262,841,411
18,779,630
1,109,304,117

41,545,656
196,917,761
263,648,322
10,749,197
512,860,936

373,378,688
437,176,898
247,898,321
10,903,973
1,069,357,880

18,763,187
103,786,213
249,355,829
9,454,412
381,359,641

6
7
8
9
10.1

25,273,000
282,680,702
10,897,944
12,639,227
293,238
331,784,111
1,441,088,228

3,250,708
245,137,914
7,708,453
2,292,040
4,207,546
262,596,661
775,457,597

25,273,000
52,654,960
281,783,893
10,821,757
1,157,678
265,201
371,956,489
1,441,314,369

3,250,708
52,654,960
244,765,259
7,697,729
2,234,534
4,207,546
314,810,736
696,170,377

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส, ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส, ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั0นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0อื2น
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที2ถึงกําหนดชําระภายในหนึ2งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที2จดั เป็ นหนี0สินหมุนเวียน
หนี0สินตามสัญญาเช่าซื0อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที2ถึงกําหนดชําระภายในหนึ2งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี0สินหมุนเวียนอื2น
รวมหนีส, ินหมุนเวียน
หนีส, ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที2ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ2งปี
หนี0สินตามสัญญาเช่าซื0อและสัญญาเช่าทางการเงิน
- สุทธิจากส่วนที2ถึงกําหนดชําระภายในหนึ2งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส, ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส, ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

11
12
13
13

13

275,334,765
239,763,834
9,551,008
-

72,816,170
170,743,344
27,399,408
51,517,924

275,334,765
216,360,066
9,551,008
-

72,816,170
156,876,231
27,399,408
51,517,924

1,429,700
27,861,484
2,228,128
556,168,919

1,451,254
27,271,620
1,974,932
353,174,652

1,429,700
27,861,484
1,750,348
532,287,371

1,451,254
15,926,006
1,267,257
327,254,250

36,825,546

44,005,544

36,825,546

44,005,544

3,575,791
2,758,722
43,160,059
599,328,978

1,683,352
1,646,243
47,335,139
400,509,791

3,575,791
2,244,885
42,646,222
574,933,593

1,683,352
1,358,712
47,047,608
374,301,858

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 318,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ สามัญ 2,250,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
14
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ สามัญ 2,250,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
14
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
14
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
15
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
16
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื2นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ - ส่วนตํ2ากว่าทุน
จากการเปลี2ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
1.3
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที2ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส, ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

กรรมการ

318,000,000

225,000,000

318,000,000

225,000,000

240,000,000
480,705,160
58,500

225,000,000
47,655,160
-

240,000,000
480,705,160
58,500

225,000,000
47,655,160
-

31,800,000
121,031,423

22,500,000
111,628,479

31,800,000
113,817,116

22,500,000
26,713,359

(31,835,833)
841,759,250
841,759,250
1,441,088,228
-

(31,835,833)
374,947,806
374,947,806
775,457,597
-

866,380,776
866,380,776
1,441,314,369
-

321,868,519
321,868,519
696,170,377
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รายได้อื2น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" :
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน" สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

10.2

2560

2559

384,038,232
71,465
1,707,244
385,816,941

282,151,634
30,547
109,284
282,291,465

347,100,841
3,648,037
19,999,200
1,725,744
372,473,822

243,548,253
9,111,395
24,999,000
49,268
277,707,916

139,051,433
147,437,238
41,867,665
328,356,336
57,460,605
(3,450,093)
54,010,512
(9,622,519)
44,387,993

89,295,011
83,107,449
24,728,980
197,131,440
85,160,025
(1,302,200)
83,857,825
(18,339,988)
65,517,837

141,458,112
105,056,342
40,670,742
287,185,196
85,288,626
(3,450,093)
81,838,533
(11,332,148)
70,506,385

101,936,727
64,069,105
24,459,864
190,465,696
87,242,220
(1,302,200)
85,940,020
(12,396,790)
73,543,230

-

-

-

-

44,387,993

65,517,837

70,506,385

73,543,230

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2560

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

44,387,993
44,387,993

65,517,837
65,517,837

70,506,385
70,506,385

73,543,230
73,543,230

44,387,993
44,387,993

65,517,837
65,517,837

70,506,385
70,506,385

73,543,230
73,543,230

0.19
236,902,174

0.29
225,000,000

0.30
236,902,174

0.33
225,000,000

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที2เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที2เป็ นของส่ วนได้เสี ยที2ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที2เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที2เป็ นของส่ วนได้เสี ยที2ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั0นพื0นฐาน
กําไรส่วนที2เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี2ยถ่วงนํ0าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื2อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ2 หนี0สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที2จะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี2ยนที2ยงั ไม่เกิดขึ0นจริ ง
รายจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี0ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี0ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี2ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี0สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ2มขึ0น) ลดลง
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0อื2น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื2น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื2น
หนี0สินดําเนินงานเพิ2มขึ0น (ลดลง)
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0อื2น
หนี0สินหมุนเวียนอื2น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี0ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

311,459,398

350,686,201

400,584,254

291,041,680

18,921,667
67,834
2,925,545
(1,655,138)
1,916,134
445,906
1,112,479
(722,511)
58,500
(292,137)
9,406,252

12,669,885
77,387
1,181,238
10,411
(622,937)
3,491,221

18,723,302
72
2,336,592
(1,656,482)
1,916,134
445,906
886,173
(722,511)
58,500
(39,998,400)
(224,290)
9,406,099

12,594,251
77,387
1,000,059
10,411
(46,381,638)
(402,407)
3,491,221

343,643,929

367,493,406

391,755,349

261,430,964

(225,580,320)
(2,118,634)
(1,596,755)
3,914,308

(6,081,885)
(104,032,057)
(3,811,311)
(220,653)

(313,391,557)
(879,084)
(1,449,561)
3,942,345

15,067,235
(93,271,739)
(2,747,965)
(220,653)

69,169,130
253,196
187,684,854
(9,867,182)
(74,197,455)
103,620,217

278,849,096
254,332
532,450,928
(3,711,198)
(83,487,672)
445,252,058

59,632,474
483,091
140,093,057
(9,867,029)
(56,418,163)
73,807,865

269,934,456
357,294
450,549,592
(3,711,198)
(53,762,684)
393,075,710

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้าดือนสิ,นสุ ดวันที" 30 กันยายน 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที2มีภาระคํ0าประกันเพิ2มขึ0น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั0นแก่บุคคลที2เกี2ยวข้องกันลดลง
เงินลงทุนชัว2 คราวเพิ2มขึ0น
ซื0อที2ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื0อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับดอกเบี0ยจากเงินฝากธนาคาร
เงินสดรับจากการจําหน่ายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์
รับเงินปันผล
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที2ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั0นจากสถาบันการเงินเพิ2มขึ0น
เงินกูย้ มื ระยะสั0นจากบุคคลที2เกี2ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ชําระคืนหนี0สินตามสัญญาเช่าซื0อและสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ2มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม" ขึน, สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม" เติม
รายการที2ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื0ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื0อและสัญญาเช่าทางการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(22,022,292)
(55,281,215)
(3,973,410)
292,137
3,319,924
(77,664,856)

1,600,000
(20,000,000)
(78,410,015)
(5,218,418)
533,842
(3,200)
(101,497,791)

(22,022,292)
(54,542,565)
(3,902,809)
224,290
3,300,000
19,999,200
(56,944,176)

(78,022,096)
(5,218,419)
404,868
46,381,638
(36,454,009)

203,081,227
6,150,923
(83,143,151)
(1,637,187)
448,050,000
(234,750,000)
337,751,812
363,707,173
41,545,656
405,252,829
-

18,222,263
(68,325,225)
128,296,700
(68,309,684)
(752,500)
(2,430,339)
214,615,700
(416,821,235)
(195,504,320)
148,249,947
73,914,190
222,164,137

203,081,227
6,150,923
(83,143,151)
(1,637,187)
448,050,000
(234,750,000)
337,751,812
354,615,501
18,763,187
373,378,688
-

18,222,263
(68,325,225)
128,296,700
(68,309,684)
(752,500)
(2,430,339)
210,862,700
(407,213,543)
(189,649,628)
166,972,073
29,333,510
196,305,583

3,870,122

3,733,416

3,870,122

3,733,416

