
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหว่างกาลรวม 

และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)   
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี
สอบทาน 

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองอืน่ 
เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเล่ือน

การจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ออกไป จึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ให้แต่งตั้งขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) 
ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 
(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
13 พฤษภาคม 2563 



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 135,732                       177,396                     119,462                      164,788                                   
เงินลงทุนชัว่คราว 3 และ 7
เงินฝากประจาํธนาคาร -                               28,595                       -                              12,558                                     
เงินลงทุนในกองทุนเปิด -                               71,540                       -                              55,963                                     

รวมเงินลงทุนชัว่คราว -                               100,135                     -                              68,521                                     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 8.2 -                               1,000                         -                              -                                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน
ท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 8.2 1,000                           -                             -                              -                                          

ลกูหน้ีการคา้ 4.1 และ 6 137,071                       329,900                     124,588                      299,996                                   
ลกูหน้ีอ่ืน 6,200                           3,674                         4,898                          3,893                                       
โฆษณาระหว่างผลิต 2,359                           5,431                         2,332                          4,037                                       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4.1
เงินฝากประจาํธนาคาร 28,614                         -                             12,558                        -                                          
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 7 91,225                         -                             87,518                        -                                          

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 119,839                       -                             100,076                      -                                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,118                         20,205                       13,810                        14,329                                     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 419,319                       637,741                     365,166                      555,564                                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 13,000                         13,000                       10,000                        10,000                                     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.1 และ 8
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 8.1 667,160                       -                             657,608                      -                                          
หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 8.2 34,733                         -                             34,059                        -                                          

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 701,893                       -                             691,667                      -                                          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3 และ 8.1 -                               649,533                     -                              639,331                                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 173,836                       171,922                     6,001                          6,001                                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                               -                             1,400                          1,400                                       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3 และ 8.2 -                               34,733                       -                              34,059                                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 211,244                       211,383                     209,560                      208,410                                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4.2 และ 11 444                              -                             444                             -                                          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 4,779                           2,071                         -                              -                                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 496                              496                            142                             142                                          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,105,692                    1,083,138                  919,214                      899,343                                   
รวมสินทรัพย์ 1,525,011                    1,720,879                  1,284,380                   1,454,907                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 1

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 175,201                       264,365                     151,910                      222,493                                   
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,141                           3,863                         2,904                          3,460                                       
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 20,300                         54,307                       19,150                        47,057                                     
อ่ืน ๆ 1,018                           2,111                         995                             1,620                                       

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 24,459                         60,281                       23,049                        52,137                                     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 13 447                              -                             447                             -                                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,896                           6,896                         6,896                          6,896                                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,788                         25,431                       10,772                        21,925                                     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 219,791                       356,973                     193,074                      303,451                                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 48,357                         49,613                       44,837                        46,200                                     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 4,466                           16,406                       5,289                          17,005                                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 868                              868                            967                             967                                          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 53,691                         66,887                       51,093                        64,172                                     
รวมหน้ีสิน 273,482                       423,860                     244,167                      367,623                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 2

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 14
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 7,870,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 78,700                         78,700                       78,700                        78,700                                     

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 7,870,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 78,700                         78,700                       78,700                        78,700                                     

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 127,930                       127,930                     127,930                      127,930                                   
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 34,621                         34,621                       34,621                        34,621                                     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 199                              204                            -                              -                                          

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,500                           8,500                         8,500                          8,500                                       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 879,153                       891,177                     691,419                      705,321                                   
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 98,724                         132,066                     99,043                        132,212                                   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,227,827                    1,273,198                  1,040,213                   1,087,284                                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,702                         23,821                       -                              -                                          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,251,529                    1,297,019                  1,040,213                   1,087,284                                
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,525,011                    1,720,879                  1,284,380                   1,454,907                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 3

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563
หน่วย : พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้แสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 118,436                       147,549                     89,963                        126,105                                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 99,889                         105,422                     75,915                        89,932                                     
กาํไรขั้นตน้ 18,547                         42,127                       14,048                        36,173                                     
รายไดอ่ื้น 2,889                           2,256                         2,214                          2,591                                       
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 21,436                         44,383                       16,262                        38,764                                     
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 38,507                         38,271                       33,579                        32,221                                     
ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน -                               11,598                       -                              10,466                                     

รวมค่าใชจ่้าย 38,507                         49,869                       33,579                        42,687                                     
ขาดทุนจากกิจกรรมดาํเนินงาน (17,071)                        (5,486)                        (17,317)                       (3,923)                                     
ตน้ทุนทางการเงิน 8                                  -                             8                                 -                                          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,883                           2,980                         -                              -                                          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (15,196)                        (2,506)                        (17,325)                       (3,923)                                     
รายไดภ้าษีเงินได้ 16 (3,365)                          (506)                           (3,423)                         (769)                                        
ขาดทุนสาํหรับงวด (11,831)                        (2,000)                        (13,902)                       (3,154)                                     

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (12,024)                        (735)                           (13,902)                       (3,154)                                     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 193                              (1,265)                        -                              -                                          

(11,831)                        (2,000)                        (13,902)                       (3,154)                                     

ขาดทุนต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (1.53)                            (0.09)                          (1.77)                           (0.41)                                       
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 7,870,000                    7,749,950                  7,870,000 7,749,950                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 4

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563
หน่วย : พนับาท

2563 2562 2563 2562

ขาดทุนสาํหรับงวด (11,831)                        (2,000)                        (13,902)                       (3,154)                                     
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 36                                1                                -                              -                                          

รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (42,112)                        741                            (41,462)                       587                                          

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 8,422                           (148)                           8,293                          (117)                                        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - สุทธิจากภาษี (33,690)                        593                            (33,169)                       470                                          

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                               8,758                         -                              5,683                                       

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ -                               (1,752)                        -                              (1,137)                                     
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี -                               7,006                         -                              4,546                                       

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี -                               496                            -                              -                                          

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (33,654)                        8,096                         (33,169)                       5,016                                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (45,485)                        6,096                         (47,071)                       1,862                                       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (45,366)                        5,811                         (47,071)                       1,862                                       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (119)                             285                            -                              -                                          

(45,485)                        6,096                         (47,071)                       1,862                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ ส่วนเกิน(ตํ่า)กว่าทุนจากการ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จ่ายโดยใชหุ้้น เปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน การแปลงค่า สินทรัพยท์างการ อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุ้นบริษทั 
เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม งบการเงิน เงินไม่หมุนเวียนอื่น ผูถ้ือหุ้น ใหญ่

ปี 2563
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 78,700                       127,930                    34,621                       204                                       8,500                 891,177                (211)                  132,277                    132,066             1,273,198          23,821               1,297,019          
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2563 (12,024)                36                     (33,378)                     (33,342)             (45,366)             (119)                  (45,485)             
ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยไม่เสียการควบคุม (5)                                          (5)                      (5)                      
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2563 78,700                       127,930                    34,621                       199                                       8,500                 879,153                (175)                  98,899                      98,724               1,227,827          23,702               1,251,529          

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          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 :-
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 (735)                     1                       519                           520                    (215)                  (1,191)               (1,406)               
ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน - สุทธิจากภาษี 5,530                    5,530                 1,476                 7,006                 

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน
ของบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษี 496                       496                    496                    

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 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          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 6

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

  ส่วนไดเ้สียที่   
ไม่มีอาํนาจ  
ควบคุม

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือ

หุ้น

จดัสรรแลว้
 กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย

สินทรัพยท์าง
การเงินไม่

หมุนเวียนอื่น
ปี 2563
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 78,700                       127,930                    34,621                       8,500                                     705,321             132,212                1,087,284          
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2563 (13,902)             (33,169)                (47,071)             
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2563 78,700                       127,930                    34,621                       8,500                                     691,419             99,043                  1,040,213          

ปี 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2562 77,500                       117,246                    22,495                       8,500                                     695,118             133,721                1,054,580          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 :-
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 (3,154)               470                       (2,684)               
ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 4,546                 -                       4,546                 

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 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          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 7

หน่วย : พนับาท

         ทุนที่ออก         
และชาํระแลว้

        ส่วนเกิน         
มูลค่าหุ้นสามญั

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

       รวมส่วน     
   ของผูถ้ือหุ้น

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (15,196)                        (2,506)                        (17,325)                       (3,923)                                     
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,708                           1,867                         2,605                          1,819                                       
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 133                                -                               133                               -                                            
ดอกเบ้ียรับ (678)                             (351)                           (308)                            (316)                                        
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 265                                -                                 -                                  -                                            
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (1)                                 (186)                           (205)                            (168)                                        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 840                              12,673                       733                             11,278                                     
ตน้ทุนทางการเงิน 8                                    -                               8                                   -                                            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,883)                          (2,980)                          -                                  -                                            

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (13,804)                        8,517                         (14,359)                       8,690                                       

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในกองทุนเปิด (19,684)                        43,968                       (31,350)                       44,999                                     
ลกูหน้ีการคา้ 192,829                       150,069                     175,408                      131,806                                   
ลกูหน้ีอ่ืน (2,512)                          (2,395)                        (993)                            (1,728)                                     
โฆษณาระหว่างผลิต 3,072                           1,049                         1,705                          886                                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,237                           3,935                         4,556                          3,917                                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   -                                 442                              -                                (20)                                          

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานลดลง
เจา้หน้ีการคา้ (89,164)                        (75,653)                      (70,583)                       (60,564)                                   
เจา้หน้ีอ่ืน (36,031)                        (37,349)                      (29,297)                       (33,572)                                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12,643)                        (10,037)                      (11,153)                       (9,306)                                     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,096)                          (2,785)                        (2,096)                         (418)                                        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 25,204                         79,761                       21,838                        84,690                                     
จ่ายดอกเบ้ีย (8)                                   -                               (8)                                  -                                            
จ่ายภาษีเงินได้ (5,011)                          (4,746)                        (4,037)                         (3,970)                                     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20,185                         75,015                       17,793                        80,720                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 8

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/2)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจาํธนาคารเพ่ิมข้ึน (19)                               (15,031)                        -                                (15,000)                                   
รับดอกเบ้ีย 664                              115                            296                             64                                            
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน   -                                 (5,000)                          -                                (5,000)                                     
ซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - กองทุนส่วนบุคคล (58,618)                          -                               (58,618)                         -                                            
ซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - หลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด (1,121)                            -                               (1,121)                           -                                            

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (3,560)                          (2,057)                        (3,546)                         (2,057)                                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 935                                -                                 -                                  -                                            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (61,719)                        (21,973)                      (62,989)                       (21,993)                                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (130)                               -                               (130)                              -                                            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (130)                               -                               (130)                              -                                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (41,664)                        53,042                       (45,326)                       58,727                                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 177,396                       64,370                       164,788                      54,546                                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 135,732                       117,412                     119,462                      113,273                                   

ขอ้มลูเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
โอนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่ายเกินหน่ึงปีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,708                           2,049                           -                                  -                                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36                                1                                  -                                  -                                            
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (42,112)                        741                            (41,462)                       587                                          
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม   -                                 496                              -                                  -                                            

อุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 209                                -                               209                               -                                            
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากผลกระทบ
ในการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติั
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 577                                -                               577                               -                                            

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน :-
-  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน   -                                 1,752                           -                                1,137                                       
-  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง   -                                 (8,758)                          -                                (5,683)                                     
-  กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน   -                                 5,530                           -                                4,546                                       
-  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน   -                                 1,476                           -                                  -                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 9

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/2)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2  สถานท่ีตั้งบริษทั เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท 
          เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
1.3  ลกัษณะธุรกิจ (1)   เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 
 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 และ 10 ตามลาํดบั 
 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
2.1   งบการเงินระหวา่งกาลรวม และงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามประกาศ
ของสําน ักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ยก เวน้ งบการเงินของ             
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 

 

2.2   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

2.3   งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ี จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 
จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
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บริษัทย่อย 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 
 

 บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจาก             
บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั    

บริษทั มีเดีย อินไซด ์จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั เอม็ไอเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 60.00 70.00 ไทย 

บริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงคอ็ก) จาํกดั 60.00 60.00 ไทย 

MEDIA  INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED 60.00 60.00 สาธารณรัฐแห่ง 

           สหภาพเมียนมาร์ 
 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้  
 

2.5   มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและ
กลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวกาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงยอดยกมา ณ วนัท่ีนาํมา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ซ่ึงไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ กลุ่มบริษทัจะรับรู้หน้ีสินตาม
สญัญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และรับรู้สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสญัญา
เช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกไม่ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอด
ยกมา  

ผลกระทบตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  
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                           หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบ  

 31 ธนัวาคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินฝากประจาํธนาคาร 28,595 (28,595) - - 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 71,540 (71,540) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 100,135 - 100,135 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบ     
     กาํหนดภายในหน่ึงปี 1,000 (1,000) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน     
     อ่ืนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี - - - 1,000 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 684,266 - 684,266 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 649,533 (649,533) - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 34,733 (34,733) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 577 577 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ี     
    ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 531 531 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน     
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 46 46 
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                    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบ  

 31 ธนัวาคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินฝากประจาํธนาคาร 12,558 (12,558) - - 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 55,963 (55,963) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 68,521 - 68,521 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 673,390 - 673,390 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 639,331 (639,331) - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 34,059 (34,059) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 577 577 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ี                
    ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 531 531 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน     
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 46 46 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
นโยบายการบัญชี และวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกับการถือ

ปฏิบัติในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน และสญัญาเช่า 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
วดัมูลค่า 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหลักทรัพยไ์ม่อยู่ในความต้องการของตลาด วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่า  
- กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุน ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับ

ลูกหน้ีการคา้ 
 

4.2 สัญญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะคิดค่าเส่ือม
ราคาโดยวิธีเส้นตรง นบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษทั  
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หน่วย : พนับาท              

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 136 61 108 54 
เงินฝากธนาคาร 54,114 95,922 38,044 83,488 
เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 81,482 81,413 81,310 81,246 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 135,732 177,396 119,462 164,788 
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6. ลูกหนีก้ารค้า      
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58,344 174,238 61,625 167,395 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 23,985 84,636 23,556 87,870 
คา้งชาํระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,438 - 2,438 - 

รวม 84,767 258,874 87,619 255,265 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 45,348 38,514 33,792 31,591 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 6,956 32,512 3,177 13,140 
คา้งชาํระมากกว่า  12 เดือนข้ึนไป 9,919 9,919 9,919 9,919 

รวม 62,223 80,945 46,888 54,650 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,919) (9,919) (9,919) (9,919) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 52,304 71,026 36,969 44,731 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 137,071 329,900 124,588 299,996 
 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอืน่ 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 90,870 71,186 87,176 55,826 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 355 354 342 137 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 91,225 71,540 87,518 55,963 

                 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนใน
กองทุนเปิดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด ไดน้าํไปแสดงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

1 186 205 168 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 227 428 - 397 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 228 614 205 565 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน่ 
8.1 หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด/เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย      

   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดสามเดือน 
31 มีนาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2562 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.24 0.24 12,896 12,896 - - 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519 5,519 - - 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.35 0.34 10,550 9,429 - - 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.60 0.60 1,710 1,710 - - 

รวมราคาทุน   30,675 29,554 - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 138,986 162,378   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 169,661 191,932   

บริษัทอื่น       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   387 387 - - 

2.  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป   4,072 4,072 - - 

3.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 52 52 - - 

รวมราคาทุน 4,511 4,511 - - 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (2,857) (2,647)   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 1,654 1,864   

กองทุนส่วนบุคคล     

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

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 250,000 250,000 - - 

3.  บลจ. ภทัร จาํกดั 58,618 - - - 

รวมราคาทุน 498,618 440,000 - - 

บวก(หกั) ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าหลกัทรัพย ์     

           ในความตอ้งการของตลาด (12,325) 5,535   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 486,293 445,535   

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - สุทธิ      

      (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 657,608 639,331 - - 
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   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดสามเดือน 
31 มีนาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2562 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

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

บวก(หกั)  ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าหลกัทรัพย ์   - - 

            ในความตอ้งการของตลาด (448) 202   

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด – สุทธิ (บริษัทย่อย) 9,552 10,202 - - 

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด – สุทธิ (งบการเงินรวม) 667,160 649,533 - - 
 

 หน่วย : พนับาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 571,891 571,891 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 290,634 290,634 
3.  บมจ. สหพฒันพิบูล พาณิชย ์ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 330,000 330,000 
4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี แฟชัน่ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000 120,000 
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8.2 หลกัทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด/เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
หน่วย : พนับาท 

 
 
 

รายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินรวม) 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม   
2563 

31 มีนาคม 
2562 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - บริษัทอื่น         

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

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

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

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

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50 500 500 500 500 - - 

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

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

8.   บริษทั  เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 2.00 2.00 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 

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

                   เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)         

10. บริษทั  ไทยฟลายอ้ิง เมนเทน็แนนซ์ จาํกดั 10.00 10.00 *     200 *     200 *     200 *     200 - - 

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00 400 400 400 400 - - 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  จาํกดั 4.91 4.91 982 982 982 982 - - 

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

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

15. บริษทั  แดร่ีไทย จาํกดั 3.04 3.04 **  5,850 **  5,850 **  5,850 **  5,850 - - 

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.42 0.42 **  3,164 **  3,164 **  3,164 **  3,164 - - 

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

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - บริษัทที่เกีย่วข้อง         

18. บริษทั ดิจินคร จาํกดั          

       (จดทะเบียนเลิกกิจการ วนัท่ี 2 กนัยายน 2562) 45.00 45.00 3,374 3,374 2,700 2,700 - - 

รวมราคาทุน 58,993 58,993 58,319 58,319 - - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน ** (6,113)    ** (6,113) ** (6,113)    ** (6,113)      

         ค่าเผื่อการลดมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด *(18,147)    *(18,147)    *(18,147)    *(18,147)      

  รวมหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  - สุทธิ  34,733 34,733 34,059 34,059   

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)         

       (ครบกาํหนดวนัท่ี 26 กนัยายน 2563)   1,000 1,000 - -   

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี   (1,000)   (1,000) - -   

รวมสลากออมสินพิเศษ - สุทธิ   - - - -   
 รวมหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  - สุทธิ  34,733 34,733 34,059 34,059   
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนการถือหุ้น % (ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) (ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 173,836 171,922 6,001 6,001 
 

หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 มีนาคม 
2562 

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

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
งบการเงินรวม 

2563 2562 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,883 2,995 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั * - (15) 

รวม 1,883 2,980 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด

สามเดือน 
31 มี.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 มี.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 มี.ค. 
2563 

31 มี.ค. 
2562 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,232.58 1,320.40 625.82 721.43 6.28 9.98 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั - - - - - (0.03) 

 

*เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชย ์จึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุ้น % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99   99.99 *   3,385 *   3,385 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 **   40.00 ** 1,400 1,400 

รวมราคาทุน   4,785 4,785 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (3,385) *  (3,385) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   1,400 1,400 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 
   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511 6,511 - - 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั      
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 - - 

รวม    - - 
 

 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
       มาถือปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 577 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (133) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 444 
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12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 49,613 47,262 46,200 40,204 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - (8,758) - (5,683) 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 541 2,610 469 2,090 
         ตน้ทุนบริการในอดีต - 11,598 - 10,466 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 299 1,303 264 1,158 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด  (2,096) (4,402) (2,096) (2,035) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 48,357 49,613 44,837 46,200 

 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 
ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
อตัราคิดลด 2.47 - 3.13 2.47 - 3.13 2.47 2.47 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 4.24 4.24 4.24 4.24 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน     
โดยเฉล่ีย (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ     
      -  อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 34.00  34.00  34.00  34.00  
      -  อายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 21.00 21.00 21.00 21.00 
      -  อายตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี 10.00  10.00  10.00  10.00  
      -  อายตุั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี 8.00 8.00 8.00 8.00 
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13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
       มาถือปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 :-  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 577 
บวก ดอกเบ้ียรอตดัจาํหน่าย 21 
รวม 598 
หกั เงินจ่ายชาํระระหวา่งงวด (138) 

 ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2563 460 
 หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (13) 
 รวม 447 
 หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (447) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ - 

 

14. ทุนเรือนหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนักงาน 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาํนวน 3.70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 75 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวนเงิน 
78.70 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามโครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานบริษทั (FE-ESOP)  

ในระหวา่งปี 2561 ไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้แลว้จาํนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจาํนวน 370,000 
สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิเท่ากบั 189 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวนเงิน 2,499,500 บาท (หุ้นสามญั 
249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน  
(FE-ESOP) งวดแรก 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนในการซ้ือหุน้เพิ่มจาํนวน 120,050 สิทธิ ราคา
ใชสิ้ทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิเท่ากบั 200 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัได้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวนเงิน 1,200,500 บาท (หุ้นสามญั 120,050 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) 
งวดสอง 

 

15. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 25 ประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา จาํนวน 7,749,950 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 77.50 
ล้านบาท บริษัทกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ลา้นบาท 
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16. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 2562  คาํนวณจากขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสยัจะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 153 1,434 - 1,369 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(3,518) 

 
(1,940) 

 
(3,423) 

 
(2,138) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (3,365) (506) (3,423) (769) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
ผลแตกต่างชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,919 9,919 9,919 9,919 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (355) (354) (342) (137) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน     
     ในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 24,260 24,260 24,260 24,260 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 18,845 - 18,683 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 48,357 58,371 44,837 51,883 

รวม 101,026 92,196 97,357 85,925 
ผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
¤      ในความตอ้งการของตลาด (123,356) (165,468) (123,804) (165,266) 

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

รวม (22,330) (82,030) (26,447) (85,024) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (4,466) (16,406) (5,289) (17,005) 
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17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
 

18. รายการบัญชีกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทัหรือโดยการ

ถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไป  

 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 9 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วินเทอร์อีเจนซ่ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมของบริษทั 
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 
บริษทั ฟิวเจอร์ มาร์เกต็ต้ิง คอมมิวนิเคชัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 
บริษทั ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จาํกดั ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 
บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั พินนาเคิล ทราเวิล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โชควฒันา จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางกอกแอธเลติก จาํกดั มีกรรมการเป็นญาติสนิทกบักรรมการของบริษทั 
บริษทั มั้งค ์โปรดกัชัน่ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
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รายการบัญชีกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีสําคญัมีดงันี ้                                                          
   หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 9,009 15,147 
     -บริษทัร่วม - 3,831 - 3,831 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,767 255,043 78,610 236,287 

รวม 84,767 258,874 87,619 255,265 
ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 21 18 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70 62 70 62 

รวม 70 62 91 80 

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด- มูลค่ายติุธรรม     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  169,661 191,932 169,661 191,932 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 706 367 
     -บริษทัร่วม 4,602 11,492 4,602 10,975 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,964 4,802 14,935 4,802 

รวม 21,566 16,294 20,243 16,144 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
   -บริษทัยอ่ย - - 99 99 
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 756 756 756 756 

รวม 756 756 855 855 
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   หน่วย : พนับาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 3,325 8,026 

  -บริษทัร่วม 1,497 - 1,497 - 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,852 59,922 41,394 52,787 

รวม 49,349 59,922 46,216 60,813 
รายไดอ่ื้น     

  -บริษทัยอ่ย - - 433 432 

  -บริษทัร่วม - 7 - 7 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,062 1,071 1,062 1,071 

รวม 1,062 1,078 1,495 1,510 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 659 520 

  -บริษทัร่วม 683 904 683 904 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,772 268 - - 

รวม 2,455 1,172 1,342 1,424 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 30 30 30 

 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
19.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือคํ้าประกนั ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์

เพื่อคํ้ าประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 1.99 ลา้นบาท โดยนําเงินฝากประจาํประเภท 3 - 12  เดือนไปเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

19.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยร์วม  
20 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือคํ้าประกนัโดยเงินฝาก
ประจาํประเภท 3 - 12 เดือน 

19.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000  
USD หรือเทียบเท่า 

19.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน อนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและ
การซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน เป็นจาํนวนเงิน 0.45 ลา้นบาท  

 

20. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้ 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 248 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 7,870,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 78.70 
ลา้นบาท บริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563   

 

22. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์และประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

23. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ี ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เม่ือ

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563                                                                                                                                                        
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