
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินระหว่างกาลรวม 

และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
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   รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)   
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที� �� มีนาคม � !� งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซึ� งผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี.  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที� �; เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจ้า  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส �;�= “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี. มี
ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มี
นยัสาํคญัทั.งหมด ซึ� งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั.นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที�
สอบทาน 

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ.นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� �; เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

 
(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
13 พฤษภาคม � !2 



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 117,412                64,370                  113,273                54,546                  

เงินลงทุนชั.วคราว

เงินฝากประจาํธนาคาร 70,373                  55,342                  62,342                  47,342                  

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 5 119,369                163,151                107,011                151,842                

รวมเงินลงทุนชั.วคราว 189,742                218,493                169,353                199,184                

ลูกหนี6การคา้ 6 186,435                336,504                173,459                305,265                

ลูกหนี6 อื.น

รายไดค้า้งรับ 331                       94                         314                       62                         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,842                    3,678                    5,528                    3,607                    

อื.น ๆ 1,207                    375                       754                       395                       

รวมลูกหนี6 อื.น 7,380                    4,147                    6,596                    4,064                    

โฆษณาระหวา่งผลิต 4,075                    5,124                    3,523                    4,409                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 16,311                  19,585                  13,476                  15,344                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 521,355                648,223                479,680                582,812                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ6าประกนั 13,000                  8,000                    10,000                  5,000                    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย 7 609,850                609,109                599,886                599,299                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 165,848                162,371                8,701                    8,701                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        1,400                    1,400                    

เงินลงทุนระยะยาวอื.น 10 32,326                  32,326                  31,326                  31,326                  

ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ 199,761                199,571                198,220                197,982                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที.จ่ายรอขอคืน 6,418                    4,369                    -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 299                       741                       162                       142                       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,027,502             1,016,487             849,695                843,850                
รวมสินทรัพย์ 1,548,857             1,664,710             1,329,375             1,426,662             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 1

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี6 สินหมุนเวียน

เจา้หนี6การคา้ 182,670                258,323                167,165                227,729                

เจา้หนี6 อื.น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,247                    3,624                    2,939                    3,231                    

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 17,690                  53,968                  16,460                  49,589                  

อื.น ๆ 96                         926                       281                       762                       

รวมเจา้หนี6 อื.น 21,033                  58,518                  19,680                  53,582                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,045                    8,045                    8,045                    8,045                    

หนี6 สินหมุนเวียนอื.น 15,932                  25,833                  13,791                  22,767                  

รวมหนี6 สินหมุนเวียน 227,680                350,719                208,681                312,123                

หนี6 สินไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 48,392                  47,262                  45,381                  40,204                  

หนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 17,306                  17,346                  17,888                  18,772                  

หนี6 สินไม่หมุนเวียนอื.น 884                       884                       983                       983                       

รวมหนี6 สินไม่หมุนเวียน 66,582                  65,492                  64,252                  59,959                  

รวมหนี6 สิน 294,262                416,211                272,933                372,082                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 2

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 7,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 78,700                  78,700                  78,700                  78,700                  

ทุนที.ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,749,950 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 77,500                  77,500                  77,500                  77,500                  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 117,246                117,246                117,246                117,246                

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22,495                  22,495                  22,495                  22,495                  

ส่วนเกินทุนจากการเปลี.ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 20                         20                         -                        -                        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,500                    8,500                    8,500                    8,500                    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 872,114                866,823                696,510                695,118                

องคป์ระกอบอื.นของส่วนของผูถื้อหุน้ 133,987                133,467                134,191                133,721                

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,231,862             1,226,051             1,056,442             1,054,580             

ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม 22,733                  22,448                  -                        -                        

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,254,595             1,248,499             1,056,442             1,054,580             
รวมหนี6 สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,548,857             1,664,710             1,329,375             1,426,662             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 3

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562

หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 147,549                146,790                126,105                121,462                

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 105,422                114,427                89,932                  94,220                  

กาํไรขั6นตน้ 42,127                  32,363                  36,173                  27,242                  

เงินปันผลรับ -                        33                         -                        33                         

รายไดอื้.น 2,256                    1,790                    2,591 2,122                    

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 44,383                  34,186                  38,764                  29,397                  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 38,326                  38,382                  32,221                  33,588                  

ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 11 11,543                  -                        10,466                  -                        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,980                    6,742                    -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (2,506)                   2,546                    (3,923)                   (4,191)                   

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 13 (506)                      546                       (769)                      377                       
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (2,000)                   2,000                    (3,154)                   (4,568)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที.เป็นของบริษทัใหญ่ (735)                      2,086                    (3,154)                   (4,568)                   

ส่วนที.เป็นของส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม (1,265)                   (86)                        -                        -                        
(2,000)                   2,000                    (3,154)                   (4,568)                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนที.เป็นของบริษทัใหญ่ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั6นพื6นฐาน (บาท) (0.09)                     0.28                      (0.41)                     (0.61)                     

จาํนวนหุน้สามญัที.ออกและชาํระแลว้ 7,749,950             7,500,000             7,749,950 7,500,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 4

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562
หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (2,000)                   2,000                    (3,154)                   (4,568)                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื.น :

รายการที.อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1                           (249)                      -                        -                        
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย 741                       2,286                    587                       2,300                    
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (148)                      (457)                      (117)                      (460)                      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื.อขาย - สุทธิจากภาษี 593                       1,829                    470                       1,840                    
รายการที.จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 11 8,758                    -                        5,683                    -                        

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (1,752)                   -                        (1,137)                   -                        
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี 7,006                    -                        4,546                    -                        
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี 496                       986                       -                        -                        
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอื.นสาํหรับงวด 8,096                    2,566                    5,016                    1,840                    

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 6,096                    4,566                    1,862                    (2,728)                   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที.เป็นของบริษทัใหญ่ 5,811                    4,659                    1,862                    (2,728)                   
ส่วนที.เป็นของส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม 285                       (93)                        -                        -                        

6,096                    4,566                    1,862                    (2,728)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

ทุนที.ออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ ส่วนเกิน(ต ํ.า)กว่าทุนจากการ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั จ่ายโดยใชหุ้้น เปลี.ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน การแปลงคา่ เงินลงทุนใน อื.นของส่วนของ ผูถ้ือหุ้นบริษทั 

เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผื.อขาย ผูถ้ือหุ้น ใหญ่

ปี 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2562 77,500                117,246              22,495                20                                         8,500                  866,823              (193)                    133,660              133,467              1,226,051           22,448                1,248,499           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2562 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2562 (735)                    1                         519                     520                     (215)                    (1,191)                 (1,406)                 

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน-สุทธิจากภาษี 5,530                  5,530                  1,476                  7,006                  

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

ของบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษี 496                     496                       -                        496                     

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2562 5,291                  1                         519                     520                     5,811                  285                     6,096                  
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2562 77,500                117,246              22,495                20                                         8,500                  872,114              (192)                    134,179              133,987              1,231,862           22,733                1,254,595           

ปี 2561

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2561 75,000                95,000                  -                        92                                         7,500                  844,796                -                        149,832              149,832              1,172,220           24,242                1,196,462           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2561 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2561 2,086                  (249)                    1,836                  1,587                  3,673                  (93)                      3,580                  

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม 986                     986                       -                        986                     

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2561 3,072                  (249)                    1,836                  1,587                  4,659                  (93)                      4,566                  

ส่วนตํ.ากวา่ทุนจากการเปลี.ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (67)                                       (67)                      (67)                      

การเปลี.ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นจากการรับโอนกิจการ (5)                                         1,000                  (4,947)                 161                     161                     (3,791)                 3,791                    -                        

ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการเปลี.ยน

ประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม (4,826)                 (4,826)                 
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2561 75,000                95,000                  -                        20                                         8,500                  842,921              (249)                    151,829              151,580              1,173,021           23,114                1,196,135           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 6

องคป์ระกอบอื.นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

จดัสรรแลว้-

ทุนสํารองตาม

กฎหมาย

  ส่วนไดเ้สียที.   

ไม่มีอาํนาจ  

ควบคุม

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

 รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ"นสุดวันที, 31 มีนาคม 2562

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื.นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้
 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื.น
ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื.อขาย

ปี 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2562 77,500                      117,246                    22,495                       8,500                         695,118                     133,721                      1,054,580                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 (3,154)                        470                             (2,684)                       

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 4,546                         4,546                         

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 1,392                         470                             1,862                         

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2562 77,500                      117,246                    22,495                       8,500                         696,510                     134,191                      1,056,442                  

ปี 2561  

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2561 75,000                      95,000                      -                             7,500                         567,263                     149,993                      894,756                     

กาํไรสะสมเพิ.มขึ6นจากการรับโอนกิจการ 115,031                     115,031                     

ทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ.มขึ6นจากการรับโอนกิจการ 1,000                         1,000                         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 (4,568)                        1,840                          (2,728)                       
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2561 75,000                      95,000                      -                             8,500                         677,726                     151,833                      1,008,059                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 7

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

       รวมส่วน        

ของผูถ้ือหุน้
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หน่วย : พนับาท

         ทุนที.ออก        

 และชาํระแลว้

        ส่วนเกิน         

มูลค่าหุน้สามญั

ส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (2,506)                   2,546                    (3,923)                   (4,191)                   
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน

ค่าเสื.อมราคา 1,867                    1,564                    1,819                    1,484                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื.น   -                          (33)                        -                        (33)                        
ดอกเบี6ยรับ (351)                      (172)                      (316)                      (132)                      
กาํไรที.ยงัไม่เกิดขึ6นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (186)                      (371)                      (168)                      (336)                      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,673                  857                       11,278                  751                       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,980)                   (6,742)                     -                            -                          

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินดาํเนินงาน 8,517                    (2,351)                   8,690                    (2,457)                   

การเปลี.ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ.มขึ6น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 43,968                  (34,984)                 44,999                  (50,000)                 
ลูกหนี6การคา้ 150,069                130,958                131,806                136,410                
ลูกหนี6 อื.น (2,997)                   (832)                      (2,280)                   (783)                      
โฆษณาระหวา่งผลิต 1,049                    2,272                    886                       257                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 4,537                    (1,185)                   4,469                    (825)                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 442                       (490)                      (20)                        184                       

การเปลี.ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี6 สินดาํเนินงานเพิ.มขึ6น(ลดลง)
เจา้หนี6การคา้ (75,653)                 (142,164)               (60,564)                 (145,385)               
เจา้หนี6 อื.น (37,485)                 (34,953)                 (33,902)                 (30,508)                 
หนี6 สินหมุนเวียนอื.น (9,901)                   (3,002)                   (8,976)                   (2,240)                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,785)                   (1,211)                   (418)                      (1,211)                   
หนี6 สินไม่หมุนเวียนอื.น   -                          16                           -                          (183)                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 79,761                  (87,926)                 84,690                  (96,741)                 
จ่ายภาษีเงินได้ (4,746)                   (3,968)                   (3,970)                   (3,094)                   
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้   -                          307                         -                            -                          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 75,015                  (91,587)                 80,720                  (99,835)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 8

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (1/3)



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํธนาคารเพิ.มขึ6น (15,031)                   -                          (15,000)                   -                          
รับดอกเบี6ย 115                       109                       64                         92                         
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ6าประกนัเพิ.มขึ6น (5,000)                     -                          (5,000)                     -                          
ซื6อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย - กองทุนส่วนบุคคล   -                          (110,000)                 -                          (100,000)               
ซื6ออาคารและอุปกรณ์ (2,057)                   (898)                      (2,057)                   (894)                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื.น   -                          33                           -                          33                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (21,973)                 (110,756)               (21,993)                 (100,769)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ.มขึ6น(ลดลง)สุทธิ 53,042                  (202,343)               58,727                  (200,604)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที. 1 มกราคม 64,370                  292,333                54,546                  59,804                  
บวก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที.เพิ.มขึ6นจากการรับโอนกิจการ

  (งบประกอบ 1)   -                            -                            -                          207,359                
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที.โอนออกจากการเปลี.ยนประเภท

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม (งบประกอบ 2)   -                          (17,960)                   -                            -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที. 31 มีนาคม 117,412                72,030                  113,273                66,559                  

ขอ้มูลเพิ.มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที.ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

โอนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที.จ่ายเกินหนึ.งปีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,049                      -                            -                            -                          
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ.มขึ6น(ลดลง)จากผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน 1                           (249)                        -                            -                          
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย 741                       2,286                    587                       2,300                    
รับโอนเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม   -                          4,211                      -                          2,700                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ.มขึ6นจากการปรับปรุงประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม 496                       986                         -                            -                          
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน :-

-  หนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ.มขึ6น 1,752                      -                          1,137                      -                          
-  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ.มขึ6น 8,758                      -                          5,683                      -                          
-  กาํไรสะสมลดลง (5,530)                     -                          (4,546)                     -                          

-  ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง (1,476)                     -                            -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 9

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (2/3)

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562

หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบประกอบ 1 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

การรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย
ณ วนัที. 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการจากบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  ซึ.งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงันี6

       หน่วย : พนับาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359                
ลูกหนี�การคา้ 152,641                
ลูกหนี� อื$น 1,034                    
โฆษณาระหวา่งผลิต 3,571                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น 1,742                    
เงินลงทุนในบริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั - บริษทั ดิจินคร จาํกดั 300                       
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,930                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 199                       
เจา้หนี�การคา้ (200,296)               
เจา้หนี� อื$น (27,449)                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (4,135)                   
หนี� สินหมุนเวียนอื$น (4,118)                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,345)                 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (1,000)                   
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัรับโอนกิจการ 134,007                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัรับโอนกิจการ (18,966)                 
เจา้หนี6ค่าหุน้ (10)                        (18,976)                 
กาํไรสะสมที$รับโอนจากการรวมกิจการ 115,031                

งบประกอบ 2 (งบการเงนิรวม)

บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซึ.งเดิมเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการมีการเปลี.ยนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจควบคุม จึงโอน
เปลี.ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม และไดโ้อนสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที. 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดงันี6

       หน่วย : พนับาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960                  
ลูกหนี�การคา้ 5,519                    
ลูกหนี� อื$น 10                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที$จ่ายรอขอคืน 85                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 16                         
เจา้หนี�การคา้ (14,153)                 
เจา้หนี� อื$น (277)                      
หนี� สินหมุนเวียนอื$น (142)                      
ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม (4,826)                   
สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยที$โอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,211                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี6 หนา้ 10

งบกระแสเงนิสด (3/3)

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที, 31 มนีาคม 2562

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที$ 31 มีนาคม ()*2 
 

1. ข้อมูลทั$วไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2   สถานที*ตั�งบริษทั เลขที* 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท 
          เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
1.3  ลกัษณะธุรกิจ (1)   เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และ

อื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบังานโฆษณา 
 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซึ* งดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 และ B ตามลาํดบั 
 

เมื*อวนัที* C มกราคม DEFG บริษทัรับโอนกิจการทั�งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซึ* งเป็นบริษทัย่อยที*
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ BB.BB มารวมกิจการกบับริษทั ซึ* งไดรั้บการอนุมติัจากที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที* 
1/DEFK เมื*อวนัที* DB ธันวาคม DEFK เพื*อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และไดเ้ปลี*ยนชื*อบริษทัจาก
เดิมชื*อบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) ในวนั
เดียวกนั ส่วนบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื*อวนัที* GD มกราคม DEFG 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
D.G   งบการเงินระหวา่งกาลรวม และงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที*กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. DEOP และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. DEOC ซึ* งจดัทาํขึ�นในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที* CO เรื*อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ที*ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามประกาศ
ข องสําน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารกําก บั ห ลกั ท รัพ ย แ์ล ะตล าดห ลกั ท รัพ ย  ์ยก เวน้ งบ ก ารเงิน ข อง             
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 
ซึ* งเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลนี�  ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีสิ�นสุด       
วนัที* CG ธันวาคม DE61 

 

D.D   งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดจ้ดัทาํขึ�น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื*นในนโยบาย
การบญัชี 

D.C   งบการเงินระหวา่งกาลรวมนี�  จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 
จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงันี�  
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บริษัทย่อย 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัยอ่ยที*บริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชั*น จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยที*ถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั    

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชั*น จาํกดั 04.00 04.00 ไทย 
 

 บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั*น จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวมเนื*องจาก             
บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัร่วมที*บริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 45.00 45.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยที*ถือหุน้โดย บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั    

บริษทั มีเดีย อินไซด ์จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั เอม็ไอเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 70.00 70.00 ไทย 

บริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงคอ็ก) จาํกดั 60.00 60.00 ไทย 

MEDIA  INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED 70.00 70.00 สาธารณรัฐแห่ง 

           สหภาพเมียนมาร์ 
 
 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัที*สาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้  
 

D.E   มาตรฐานการบญัชีใหม่ที*เริ*มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ* งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือ
หลงัวนัที* G มกราคม DEF2 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* CG ธนัวาคม DEF1 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและ
กลุ่มบริษทั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที$สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณที*ใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี�   มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน
งบการเงิน สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที* CG ธนัวาคม DE61 

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
หน่วย : พนับาท                  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 95 101 77 93 
เงินฝากธนาคาร 66,106 43,126 62,139 33,460 
เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั�น 51,211 21,143 51,057 20,993 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,412 64,370 113,273 54,546 

 

5. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี�  118,046 162,014 105,826 150,825 
บวก ค่าเผื*อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 1,323 1,137 1,185 1,017 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 119,369 163,151 107,011 151,842 
                  

  เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื*อคา้  ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื*อ
การปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที*เกิดขึ�นในระหวา่งงวดไดน้ําไปแสดงใน          
งบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงันี�  

            หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

กาํไรที*ยงัไม่เกิดขึ�นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

186 371 168 336 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 428 161 397 137 
รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 614 532 565 473 
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6. ลูกหนี8การค้า       
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี8การค้ากจิการที$เกี$ยวข้องกนั     

ลูกหนี�การคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 65,533 190,517 69,512 182,076 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 22,440 47,867 29,487 46,883 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 964 - 964 

รวม 87,973 239,348 98,999 229,923 

ลูกหนี8การค้าบริษัทอื$น     

ลูกหนี�การคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 62,067 38,401 47,642 28,565 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 30,218 58,158 20,640 46,180 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5,884 597 5,885 597 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 293 - 293 - 
คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนขึ�นไป 9,810 9,810 9,810 9,810 

รวม 108,272 106,966 84,270 85,152 
หกั ค่าเผื*อหนี�สงสยัจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810) (9,810) 

ลูกหนี�การคา้บริษทัอื*น - สุทธิ 98,462 97,156 74,460 75,342 

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 186,435 336,504 173,459 305,265 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื$อขาย       

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มลูค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดสามเดือน 
31 มีนาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2561 

บริษัทที$เกี$ยวข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง  0.24 0.24 12,896 12,896 - - 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั*นแนล 0.29 0.29 5,519 5,519 - - 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.33 0.33 7,511 7,511 - - 

O.  บมจ. บูติคนิวซิตี�  0.06 0.06 1,710 1,710 - - 

รวมราคาทุน   27,636 27,636 - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย 162,491 167,217   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย - บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 190,127 194,853   

บริษัทอื$น       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   387 387 - - 

2.  บมจ. เนชั*น มลัติมีเดีย กรุ๊ป   4,072 4,072 - - 

3.  บมจ. เนชั*น อินเตอร์เนชั*นแนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 52 52 - - 

รวมราคาทุน 4,511 4,511 - - 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย (2,309) (1,716)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย - บริษทัอื*น - มูลค่ายติุธรรม 2,202 2,795   
 กองทุนส่วนบุคคล     

   1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 190,000 190,000 - - 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 210,000 210,000 - - 

รวมราคาทุน 400,000 400,000 - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย 7,557 1,651   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 407,557 401,651   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื$อขาย - สุทธิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 599,886 599,299 - - 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 10,000 10,000 - - 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย (36) (190) - - 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื$อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ 9,964 9,810 - - 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื$อขาย - สุทธิ (งบการเงนิรวม) 609,850 609,109 - - 
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 หน่วย : พนับาท 

บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 
ประเภท
กิจการ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนที*ออกและชาํระแลว้ 

31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง  พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 571,879 567,971 
2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั*นแนล แฟชั*น กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 290,634 290,634 
3.  บมจ. สหพฒันพิบูล พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 330,000 330,000 
O.  บมจ. บูติคนิวซิตี�  แฟชั*น ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000 120,000 

 
  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 
สดัส่วนการถือหุน้ % (ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 

31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 161,572 158,080 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 46.60 46.60 4,276 4,291 

รวม   165,848 162,371 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้ % (ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 CG ธนัวาคม 2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 6,001 6,001 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 45 45 2,700 2,700 

รวม   8,701 8,701 
 

หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนที*ออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 
2562 

CG ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม
2562 

31 มีนาคม 
2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000 20,000 - - 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,000 6,000 - - 

รวม   - - 
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งบการเงินของบริษทัร่วมที*นาํมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

ณ ว ันที*  CG มีนาคม DE62 รวมถึงส่วนได้เสียที*บันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดว ันที*  
CG มีนาคม DEF2 ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที*บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวนัที* C1 มีนาคม DEF2 และ DE61 ดงันี�  

 หน่วย : พนับาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม 

2562 2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 2,995 6,424 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั (15) 318 

รวม 2,980 6,742 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินตามที*แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงันี�  

   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หนี� สินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับ       

งวดสามเดือน 
31 มี.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

31 มี.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

31 มี.ค. 
2562 

31 มี.ค. 
2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,217.96 1,229.78 650.87 677.05 9.98 21.41 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 9.21 18.81 0.03 9.60 (0.03) 0.68 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั   99.99   99.99 *   3,385 *   3,385 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชั*น จาํกดั   40.00 **   40.00 ** 1,400 1,400 

รวมราคาทุน   4,785 4,785 
หกั ค่าเผื*อการลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (3,385) *  (3,385) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   1,400 1,400 

 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั�งทางตรงและทางออ้มเกินกว่ากึ* งหนึ* งของสิทธิในการออกเสียงทั�งหมด หรือมีอาํนาจในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนที*ออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2561 

บริษทัยอ่ยที*บริษทัถือหุน้โดยตรง      

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511 6,511 - - 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชั*น จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 - - 
บริษทัยอ่ยที*ถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั      

    บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชั*น จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 - - 
รวม    - - 

 

10. เงินลงทุนระยะยาวอื$น 
                                                                         หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มลูค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน
31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
31 มีนาคม

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
31 มีนาคม

2562 
31 มีนาคม 

2561 

1.   บริษทั  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั 0.08 0.08  1,000  1,000 - - 

2.   บริษทั  ราชาอูชิโน จาํกดั 1.50 1.50  1,533  1,533 - - 

3.   บริษทั  เทรชเชอร์ ฮิลล ์จาํกดั 1.00 1.00 *  2,000 *  2,000 - - 

4.   บริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38 **  1,388 **  1,388 -  33 

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50  500  500 - - 

6.   บริษทั  อีสเทิร์น รับเบอร์ จาํกดั 1.50 1.50 *     450 *     450 - - 

7.   บริษทั  สเปคไทย จาํกดั (มหาชน) 4.64 4.64 *  9,280 *  9,280 - - 

8.   บริษทั  เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชั*น จาํกดั 2.00 2.00  1,000  1,000 - - 

9.   บริษทั  อิมพีเรียล เทคโนโลย ีแมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 0.70 0.70 *  6,250 *  6,250 - - 

10. บริษทั  ไทยฟลายอิ�ง เมนเทน็แนนซ์ จาํกดั 10.00 10.00 *     200 *     200 - - 

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00  400  400 - - 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชั*น (ไทยแลนด)์  จาํกดั 4.91 4.91  982  982 - - 

13. บริษทั  ธานรา จาํกดั 1.67 1.67  1,500  1,500 - - 

14. บริษทั  พินนาเคิล ทราเวลิ จาํกดั 3.93 3.93 *     122 *     122 - - 

15. บริษทั  แดรี*ไทย จาํกดั 3.04 3.04 **  5,850 **  5,850 - - 

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.63 0.63 **  3,164 **  3,164 - - 

17. บริษทั  ร่วมประโยชน์  จาํกดั 5.71 5.71  20,000  20,000 - - 

รวมราคาทุน 55,619 55,619 - 33 

หกั  ค่าเผื*อผลขาดทุนจากการลดทุน ** (6,113) ** (6,113)    
(11,808)        ค่าเผื*อการลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัอื*น *(18,180) *(18,180)    
(11,808)       รวมเงินลงทุนในบริษทัอื*น  - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 31,326 31,326 

สลากออมสินพิเศษ  งวดที* GKG (C ปี)   

       (ครบกาํหนดวนัที* DF กนัยายน DEFC) 1,000 1,000 

      รวมเงินลงทุนระยะยาวอื*น - สุทธิ (งบการเงินรวม) 32,326 32,326 
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11. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 47,262 29,085 40,204 22,289 
บวก ผลประโยชน์พนกังานเพิ*มขึ�นจากการรับโอนกิจการ - 16,345 - 16,345 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (8,758) - (5,683) - 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 805 2,364 522 2,074 
           ตน้ทุนบริการในอดีต 11,543 - 10,466 - 
           ตน้ทุนดอกเบี�ย 325 1,064 290 928 
หกั     ผลประโยชน์ที*จ่ายในระหวา่งงวด  (2,785) (1,596) (418) (1,432) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 48,392 47,262 45,381 40,204 

 

 

สมมติฐานที*สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที*ประเมิน สรุปไดด้งันี�  
ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 
อตัราคิดลด 2.47 - 3.13 2.08 - 2.11 2.47 2.08 
อตัราการขึ�นเงินเดือน (ขึ�นอยูก่บัช่วงอาย)ุ 4.24 6.43 4.24 6.43 
อตัราการเปลี*ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน     
โดยเฉลี*ย (ขึ�นอยูก่บัช่วงอาย)ุ     
      -  อายตุั�งแต่ DK ปี ถึง DB ปี 34.00  37.00  34.00 37.00  
      -  อายตุั�งแต่ CK ปี ถึง CB ปี 21.00 21.00 21.00 21.00 
      -  อายตุั�งแต่ OK ปี ถึง OB ปี 10.00  12.00  10.00 12.00  
      -  อายตุั�งแต่ EK ปี ถึง EB ปี 8.00 7.00 8.00 7.00 

 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ที*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื*อวนัที* 5 เมษายน DEFD นั�น 
ไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ*มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ* งทาํงานติดต่อกนัครบ  20 ปีขึ�นไปให้มีสิทธิ 
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปลี*ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี� สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ*มขึ� น ทั� งนี� บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึก 
ผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนรวม 
เป็นจาํนวน G1.54 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 10.47 ลา้นบาท) 
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12. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
เมื*อวนัที* DF เมษายน DEFG ที*ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั� งที* DO ประจาํปี DEFG ได้มีมติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานที*ผ่านมา จาํนวน P,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ GK บาท เป็นจาํนวนเงิน PE 
ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัที* DC พฤษภาคม DEFG และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

 

13. ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม DEF2 

และ DEF1 คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอื*นบางรายการที*ไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินได ้เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายที*ตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หนี�สงสัยจะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้*รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* CG มีนาคม 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1,434 68 1,369 - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชั*วคราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชั*วคราว 

 
(1,940) 

 
478 

               
(2,138) 

 
377 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้  (506) 546 (769) 377 
 

ณ วนัที* C1 มีนาคม DEF2 และ CG ธันวาคม DE61 สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย           
ผลแตกต่างชั*วคราว ดงัต่อไปนี�  

 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 31 มี.ค. 2562 CG ธ.ค. DE61 

ผลสะสมของผลแตกต่างชั$วคราวที$รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
ค่าเผื*อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี�การคา้ 9,810 9,810 9,810 9,810 
ค่าเผื*อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,323) (1,137) (1,185) (1,017) 
ค่าเผื*อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,293 24,293 24,293 24,293 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 57,150 47,262 51,064 40,204 

รวม 89,930 80,228 83,982 73,290 
ผลแตกต่างชั$วคราวที$รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอื$นของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย (167,703) (166,962) (167,739) (167,152) 

- รับรู้ในกาํไรสะสม     
¤ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,758)  - (5,683)  - 

รวม (86,531) (86,734) (89,440) (93,862) 
หนี8สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (17,306) (17,346) (17,888) (18,772) 
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14. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั�นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานที*จะตอ้งเปิดเผย 
15. รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนั 

บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั ซึ* งเกี*ยวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั
หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ
เป็นเงื*อนไขการคา้โดยทั*วไป  

 

บุคคลและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ k 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ B 

บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั*นแนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั  บูติคนิวซิตี�  จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วนิเทอร์อีเจนซี* จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมของบริษทั 

HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอรี*  จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั พินนาเคิล ทราเวลิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โชควฒันา จาํกดั 

 
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางกอกแอธเลติก จาํกดั มีกรรมการเป็นญาติสนิทกบักรรมการของบริษทั 

บริษทั มั�ง โปรดัrกชั*น จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการที$เกี$ยวข้องกนัที$สําคัญมีดังนี8                                                           
   หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม DEF2 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี�การคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 15,734 8,087 

     -บริษทัร่วม 1,784 3,497 1,784 3,497 

     -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 86,189 235,851 81,481 218,339 

รวม 87,973 239,348 98,999 229,923 

ลูกหนี� อื*น     

     -บริษทัยอ่ย - - 27 21 

     -บริษทัร่วม 1 1 1 1 

     -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 65 53 65 53 

รวม 66 54 93 75 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย- มูลค่ายติุธรรม     

     -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 190,127 194,853 190,127 194,853 

เจา้หนี�การคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 1,527 1,163 

     -บริษทัร่วม 3,253 12,989 3,253 11,434 

     -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 7,587 1,138 7,300 1,138 

รวม 10,840 14,127 12,080 13,735 

เจา้หนี� อื*น     

     -บริษทัยอ่ย - - 185 - 

รวม - - 185 - 

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื*น     
   -บริษทัยอ่ย - - 99 99 

   -บริษทัร่วม 16 16 16 16 

   -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 756 756 756 756 

รวม 772 
 

772 871 871 
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   หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สามเดือนสิ�นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 

 
    

  -บริษทัยอ่ย 
 

- - 8,026 2,024 

  -บริษทัร่วม 
 

- 21 - - 

  -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 
 

59,922 64,538 52,787 59,344 

รวม 59,922 64,559 60,813 61,368 

รายไดอื้*น 
 

    

  -บริษทัยอ่ย - - 432 432 

  -บริษทัร่วม 7 7 7 7 
  -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 1,071 690 1,071 690 
  -บริษทัเกี*ยวขอ้งกนั 1    รวม 1,078 697 1,510 1,129 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 520 197 

  -บริษทัร่วม 904 2,267 904 1,324 

  -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 
 

268 - - - 

รวม 1,172 2,267 1,424 1,521 

ค่าใชจ่้ายอื*น     

  -บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 
 

30 30 30 30 
 

16. ภาระผูกพนัและหนี8สินที$อาจจะเกดิขึ8นภายหน้า 
16.1 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที*อาจเกิดขึ� นจากหนังสือคํ� าประกนัที*ออกโดย ธนาคาร

พาณิชยเ์พื*อคํ�าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 4.98 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท C - GD เดือนไป
เป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ�าประกนั 

16.2 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารพาณิชย์
รวม 15 ลา้นบาท ซึ* งคํ� าประกนัโดยกรรมการท่านหนึ* งของบริษทั ในวงเงิน GK ลา้นบาท ส่วนที*เหลือคํ� าประกนั
โดยเงินฝากประจาํประเภท 3 - GD เดือน 

16.3 ณ  ว ันที*  31 มีนาคม 2562 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 
200,000 USD หรือเทียบเท่า 

 

17. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* C1 มีนาคม DEFG 
เพื*อให้มีความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที* C1 มีนาคม 2562 ซึ* งไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามที*เคยรายงานไว ้ 
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18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เมื*อวนัที* D5 เมษายน DEF2 ที*ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั� งที* D5 ประจาํปี DE62 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานที*ผ่านมา จาํนวน P,749,950 หุ้น ในอตัราหุ้นละ GK บาท เป็นจาํนวนเงิน 
77.EK ล้านบาท บริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที* DC พฤษภาคม DEF2  และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ลา้นบาท 

 
19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลนี�  ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เมื*อ
วนัที* G3 พฤษภาคม DEF2                                                                                                                                                                                                                                          


