
	
  
 
 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)) 

งบการเงินระหว่างกาลรวม 
และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
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   รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)   
 (เดมิช่ือ บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีีบี จํากดั (มหาชน)) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 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 รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี
สอบทาน 

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 และ 20 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดร้วมกิจการ
โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 
(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
11 พฤษภาคม 2561 



บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 72,030               292,333             66,559               59,804               

เงินลงทุนชัว่คราว
เงินฝากประจาํธนาคาร 20,198               20,198               12,182               12,182               

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 5 140,732             105,377             126,502             76,166               

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 160,930             125,575             138,684             88,348               

ลกูหน้ีการคา้ 6 197,365             333,842             185,096             168,865             

ลกูหน้ีอ่ืน
รายไดค้า้งรับ 179                    71                      146                    60                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,762                 4,395                 5,499                 3,295                 

อ่ืน ๆ 1,163                 1,753                 285                    718                    

รวมลกูหน้ีอ่ืน 7,104                 6,219                 5,930                 4,073                 

โฆษณาระหวา่งผลิต 3,984                 6,256                 3,644                 330                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,586                 2,469                 6,964                 1,303                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 448,999             766,694             406,877             322,723             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 8,000                 8,000                 5,000                 5,000                 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 623,010             510,724             613,024             510,724             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 156,499             144,876             8,702                 6,002                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                     1,400                 22,766               

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 36,488               36,488               35,488               35,488               

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 11 11,235               11,235               11,235               11,235               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 193,906             194,572             192,565             175,581             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     19                      -                     -                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 6,804                 7,196                 2,435                 2,435                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,035                 561                    141                    126                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,036,977          913,671             869,990             769,357             
รวมสินทรัพย์ 1,485,976          1,680,365          1,276,867          1,092,080          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 1

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 191,862           348,179           178,514           123,603           
เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,735               7,622               5,437               6,908               
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 13,370             45,504             11,940             13,400             
อ่ืน ๆ 188                  1,397               198                  316                  

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 19,293             54,523             17,575             20,624             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,834               5,802               5,834               1,699               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,027               7,171               3,645               1,767               

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 221,016           415,675           205,568           147,693           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 45,076             45,430             38,174             22,289             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 22,949             22,014             24,167             26,260             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 800                  784                  899                  1,082               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 68,825             68,228             63,240             49,631             
รวมหน้ีสิน 289,841           483,903           268,808           197,324           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 2

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000             75,000             75,000             75,000             

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000             75,000             75,000             75,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 95,000             95,000             95,000             95,000             
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 20                    92                    -                   -                   
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13 8,500               7,500               8,500               7,500               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 842,921           844,796           677,726           567,263           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 151,580           149,832           151,833           149,993           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,173,021        1,172,220        1,008,059        894,756           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,114             24,242             -                   -                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,196,135        1,196,462        1,008,059        894,756           
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,485,976        1,680,365        1,276,867        1,092,080        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 3

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 146,790           165,387           121,462           51,802             
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 85,023             98,666             68,289             27,754             
กาํไรขั้นตน้ 61,767             66,721             53,173             24,048             
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 33                    4,000               33                    4,000               
รายไดอ่ื้น

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                   17,920             -                   32,667             
อ่ืน ๆ 1,790               2,509               2,122               3,033               

รวมรายไดอ่ื้น 1,790               20,429             2,122               35,700             
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 63,590             91,150             55,328             63,748             
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 67,786             69,649             59,519             34,296             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 6,742               5,725               -                   -                   
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,546               27,226             (4,191)              29,452             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 546                  7,491               377                  5,967               
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 2,000               19,735             (4,568)              23,485             

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,086               18,144             (4,568)              23,485             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (86)                   1,591               -                   -                   

2,000               19,735             (4,568)              23,485             

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.28                 2.42                 (0.61)                3.13                 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 7,500,000 หุน้ 7,500,000        7,500,000        7,500,000 7,500,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 4

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 2,000               19,735             (4,568)              23,485             
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (249)                 (1,237)              -                   -                   
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,286               15,152             2,300               14,581             
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (457)                 (3,030)              (460)                 (2,916)              
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษี 1,829               12,122             1,840               11,665             
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 12 -                   (2,280)              -                   (850)                 
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ -                   456                  -                   170                  
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี -                   (1,824)              -                   (680)                 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี 986                  -                   -                   -                   
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 2,566               9,061               1,840               10,985             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 4,566               28,796             (2,728)              34,470             

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,659               27,339             (2,728)              34,470             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (93)                   1,457               -                   -                   

4,566               28,796             (2,728)              34,470             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน(ตํ่า)กวา่ทุนจากการ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน การแปลงค่า เงินลงทุนใน อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุน้บริษทั 

หมายเหตุ ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ ใหญ่

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)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 :-

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

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน
ของบริษทัร่วม 986                    986                      -                       986                    

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

ในบริษทัร่วม (67)                                      (67)                     (67)                     
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้จากการรับโอนกิจการ 20 (5)                                        1,000                  (4,947)                161                    161                    (3,791)                3,791                    -                       
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการเปลี่ยน

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           

ปี 2560

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2560 75,000                95,000                87                                       7,500                  777,665                -                       91,916                91,916                1,047,168           53,792                1,100,960           
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2560

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 18,144                (1,237)                12,060                10,823                28,967                1,653                  30,620                

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี (1,628)                (1,628)                (196)                   (1,824)                

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2560 16,516                (1,237)                12,060                10,823                27,339                1,457                  28,796                
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2560 75,000                95,000                87                                       7,500                  794,181              (1,237)                103,976              102,739              1,074,507           55,249                1,129,756           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 6

  ส่วนไดเ้สียที่   
ไม่มีอาํนาจ  
ควบคุม

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้
 กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุ
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย

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

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 20 115,031                     115,031                     

ทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 20 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                  

ปี 2560  

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2560 75,000                       95,000                       7,500                         432,582                     90,884                        700,966                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2560 :-

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 23,485                       11,665                        35,150                       

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (680)                           (680)                           

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2560 22,805                       11,665                        34,470                       
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2560 75,000                       95,000                       7,500                         455,387                     102,549                      735,436                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 7

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

       รวมส่วน        
ของผูถ้ือหุน้

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หน่วย : พนับาท

           ทุนที่ออก         
   และชาํระแลว้

        ส่วนเกิน         
มูลค่าหุน้สามญั



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,546               27,226             (4,191)              29,452             
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 1,564               1,869               1,484               985                  
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   -                     1                        -                       -                     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                     (17,920)              -                     (32,667)            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (33)                     -                     (33)                     -                     
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล   -                     (4,000)                -                     (4,000)              
ดอกเบ้ียรับ (172)                 (370)                 (132)                 (176)                 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (371)                 (342)                 (336)                 (57)                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 857                  924                  751                  516                  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,742)              (5,725)                -                       -                     

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (2,351)              1,663               (2,457)              (5,947)              

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด (34,984)            138,271           (50,000)            78,387             
ลกูหน้ีการคา้ 130,958           63,759             136,410           32,563             
ลกูหน้ีอ่ืน (832)                 651                  (783)                 5,165               
โฆษณาระหวา่งผลิต 2,272               (7,401)              257                  (4,751)              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,185)              (6,779)              (825)                 (4,035)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (490)                 1,616               184                  37                    

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (142,164)          (82,639)            (145,385)          (47,245)            
เจา้หน้ีอ่ืน (34,953)            (25,131)            (30,508)            (3,113)              
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,002)              (2,895)              (2,240)              (365)                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,211)              (5,322)              (1,211)              (5,322)              
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 16                      -                     (183)                   -                     

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (87,926)            75,793             (96,741)            45,374             
จ่ายภาษีเงินได้ (3,968)              (4,103)              (3,094)              (1,222)              
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 307                    -                       -                       -                     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (91,587)            71,690             (99,835)            44,152             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 8

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํธนาคารลดลง   -                     10,624               -                     15,623             
รับดอกเบ้ีย 109                  423                  92                    243                  
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                     (2)                       -                     (2)                     
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - กองทุนส่วนบุคคล (110,000)          (100,000)          (100,000)          (100,000)          
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (898)                 (1,434)              (894)                 (512)                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 33                      -                     33                      -                     
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล   -                     4,000                 -                     4,000               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (110,756)          (86,389)            (100,769)          (80,648)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (202,343)          (14,699)            (200,604)          (36,496)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 292,333           122,617           59,804             47,481             
บวก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการ   -                       -                     207,359             -                     

(งบประกอบ 1)
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีโอนออกจากการเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม (งบประกอบ 2) (17,960)              -                       -                       -                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 72,030             107,918           66,559             10,985             

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (249)                 (1,237)                -                       -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,286               15,152             2,300               14,581             
รับโอนเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 4,211                 -                     2,700                 -                     
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                     (33,334)              -                     (33,334)            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม 986                    -                       -                       -                     
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน :-

-  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง -                   456                    -                     170                  
-  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน -                   (2,280)                -                     (850)                 
-  กาํไรสะสมลดลง -                   1,628                 -                     680                  
-  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง -                   196                    -                       -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 9

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

งบกระแสเงินสด (2/3)



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกจิการ)
การรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย

ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการจากบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี
       หน่วย : พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359           
ลกูหน้ีการคา้ 152,641           
ลกูหน้ีอ่ืน 1,034               
โฆษณาระหวา่งผลิต 3,571               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,742               
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั ดิจินคร จาํกดั 300                  
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,930               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 199                  
เจา้หน้ีการคา้ (200,296)          
เจา้หน้ีอ่ืน (27,449)            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (4,135)              
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,118)              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,345)            
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (1,000)              
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัรับโอนกิจการ 134,007           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัรับโอนกิจการ (18,966)            
เจา้หน้ีค่าหุน้ (10)                   (18,976)            
กาํไรสะสมท่ีรับโอนจากการรวมกิจการ 115,031           

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)
บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจควบคุม จึงโอน

เปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม และไดโ้อนสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดงัน้ี
       หน่วย : พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960             
ลกูหน้ีการคา้ 5,519               
ลกูหน้ีอ่ืน 10                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 85                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16                    
เจา้หน้ีการคา้ (14,153)            
เจา้หน้ีอ่ืน (277)                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (142)                 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,826)              
สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยท่ีโอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,211               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 10

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (3/3)
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 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

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 และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 
 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 และ 9 ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี
บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น           
คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั
จากเดิมช่ือบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ในวนั
เดียวกนั ส่วนบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

 

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 จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
บญัชีเดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

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 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  - 99.99 ไทย 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั - 40.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั    

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  0- 05.00 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 04.00 04.00 ไทย 
 

 บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจาก             
บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัย่อยของกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร 
ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจควบคุม จึงโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม                    

 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 45.00 - ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 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)  70.00 70.00 สาธารณรัฐแห่ง 

        LIMITED   สหภาพเมียนมาร์ 
 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาล
รวมแลว้  

 

2.5   มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
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กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและ
กลุ่มบริษทั 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ี  มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติั
ในงบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

   หน่วย : พนับาท                

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด 
 

59 110 43 34 

เงินฝากธนาคาร 49,027 271,373 43,709 39,052 

เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 20,926 20,850 20,789 20,718 

เช็คในมือ 2,018 - 2,018 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72,030 292,333 66,559 59,804 
 

 

5. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   หน่วย : พนับาท                

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 
 

140,178 104,971 126,053 75,972 

บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 554 406 449 194 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 140,732 105,377 126,502 76,166 
 

  เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  ผลต่างของมูลค่ายตุิธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็น     
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดไดน้าํไปแสดงใน          
งบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 
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            หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

371 342 336 57 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 161 504 137 225 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 532 846 473 282 
 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า       
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 62,981 182,608 63,781 94,508 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 21,925 85,117 25,357 58,338 

รวม 84,906 267,725 89,138 152,846 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,857 49,433 69,169 11,653 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 21,962 16,553 18,148 4,266 
คา้งชาํระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 100 - 100 
คา้งชาํระมากกว่า  12 เดือนข้ึนไป 9,810 9,810 9,811 9,810 

รวม 113,629 75,896 97,128 25,829 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810)   (9,810) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 103,819 66,086 87,318 16,019 

ตัว๋เงินรับการคา้          8,640 31 8,640 - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 197,365 333,842 185,096 168,865 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย       

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดสามเดือน 
31 มีนาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.28 0.28 3,982 3,982 - - 

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

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

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.06 0.06 1,710 1,710 - - 

รวมราคาทุน   18,722 18,722 - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 177,580 175,860   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 196,302 194,582   

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  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (1,528) (1,189)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 2,983 3,322 - - 

กองทุนส่วนบุคคล     

1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 190,000 140,000 - 4,000 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 210,000 160,000 - - 

รวมราคาทุน 400,000 300,000 - 4,000 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 13,739 12,820   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 413,739 312,820   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 613,024 510,724 - 4,000 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 10,000 - - - 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (14) -   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ 9,986 - - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม) 623,010 510,724 - 4,000 
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 หน่วย : พนับาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั 494,034 494,034 
2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่ กรรมการร่วมกนั 290,634 290,634 
3.  บมจ. สหพฒันพิบูล พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั 330,000 330,000 
4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี แฟชัน่ กรรมการร่วมกนั 120,000 120,000 

 

 
  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 
สดัส่วนการถือหุ้น % (ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 151,970 144,876 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 46.60 - 4,529 - 

รวม   156,499 144,876 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุ้น % (ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 6,002 6,002 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 45 - 2,700 -  

รวม   8,702 6,002 
 

หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2560 

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

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,000 - - - 

รวม    - - 
 
 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นจาํนวน 66,667 หุ้น 
(ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 33.33 
ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 17.92 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 
32.67 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมา บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั จากกรรมการ
บริษทั จาํนวน 3 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ 
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งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีนาํมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหวา่งกาลรวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 รวมถึงส่วนได้เสียท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม 
2561 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 6,424 4,328 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 318 - 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED - 1,392 
บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 5 

รวม 6,742 5,725 
 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํให้กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม
บริษทัดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING 
LIMITED ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นจาํนวน 150 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ KYAT 1,000 ) ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท 
และบริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวน 3,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้น
ละ 400 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

สามเดือน 
31 มี.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 มี.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 มี.ค. 
2561 

31 มี.ค. 
2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,156.18 1,045.23 625.07 541.75 21.41         14.42 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 17.18 - 7.47 - 0.68 - 
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST       

ADVERTISING LIMITED - - - - - 4.64   
บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - - 0.02 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั    -   99.99 - 18,966 
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั   99.99   99.99 *   3,385 *   3,385 

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

บริษทั ดิจินคร จาํกดั -   40.00 ** - 2,400 

รวมราคาทุน   4,785 26,151 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (3,385) *  (3,385) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   1,400 22,766 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเพิ่ม จาํนวน 
5,403 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซ้ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 4,006 หุ้น 
และซ้ือจากบุคคลอ่ืนอีก 1,397 หุ้น การซ้ือหุ้นเพิ่มทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั คิดเป็น
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 4,000 - - 

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

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

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

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 4,000 - - 

    บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 - - 
รวม    - - 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั มารวมกิจการกบับริษทั 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํให้กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม
บริษทัดงักล่าว 
 



หนา้  19  
 

 

10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
                                                                         หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 มีนาคม 

2560 

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

2.   บริษทั  ราชาอชิูโน 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 ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 2.00 2.00  1,000  1,000 - - 

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

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

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00  400  400 - - 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  จาํกดั 7.14 7.14  1,568  1,568 - - 

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

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

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

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.42 1.27 **  2,531 **  2,531 - - 

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

18. บริษทั อเมริกนัฟู้ ด จาํกดั 0.03 0.03 4,200 4,200 - - 

รวมราคาทุน 59,772 59,772 33 - 

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

       ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน *(18,171) *(18,171)    

      รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 35,488 35,488 

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)   

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

      รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (งบการเงินรวม) 36,488 36,488 
 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั ซันร้อยแปด จาํกดั จาํนวน 84,376 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.84 ลา้นบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญั บริษทั อเมริกนัฟู้ ด จาํกดั จาํนวน 420,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงิน
ลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 672,000 บาท 
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11. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าเงินลงทุน (พนับาท) 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

หุ้นกูแ้ปลงสภาพของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
(มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) 

11,235 11,235 11,235 11,235 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถ้ือมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

อายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ปี) 7 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 0.70 
งวดการรับดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัท่ี 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 

และธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุ้นสามญั) 45 : 1 
อตัราการแปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุ้นสามญั) 1 : 22.222222 
วนัแปลงสภาพ แปลงสภาพไดปี้ละ 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน

และธันวาคม ของทุกปี  และสามารถเร่ิมแปลงสภาพไดใ้น
เดือนมิถุนายน 2561 

 

12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มี.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 45,430 47,740 22,289 27,660 
บวก ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการ - - 16,345 - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 2,280 - 850 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 591 2,595 519 1,442 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 266 1,101 232 623 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด  (1,211) (8,286) (1,211) (8,286) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 45,076 45,430 38,174 22,289 
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13. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้        
เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา      
(ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  ทุนสํารองดังกล่าว           
จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้และในระหวา่งงวดบริษทัไดรั้บโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย จากการควบรวมกิจการ
กบับริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 1,000,000 บาท 
 

 

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 23 ประจาํปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 7 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
52.50 ล้านบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมัติให้บริษทัสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

 

15. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
หน่วย : พนับาท 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนค่าบริการและค่านายหนา้ 85,023 98,666 68,289 27,754 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 11,735 9,086 10,638 6,570 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 48,239 50,380 41,947 22,630 
ค่าเส่ือมราคา 1,564 1,869 1,484 985 
ค่าตดัจาํหน่าย - 1 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,248 8,313 5,450 4,111 
รวม 152,809 168,315 127,808 62,050 

 

 

16. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

และ 2560 คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินได ้เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสยัจะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 68 6,534 - 4,994 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
478 

 
957 

 
377 

 
973 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 546     7,491 377 5,967 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย           
ผลแตกต่างชัว่คราว ดงัต่อไปนี 

 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มี.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,810 9,810 9,810 9,810 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (554) (406) (449) (194) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,284 24,284 24,284 24,284 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 45,076 43,150 38,174 21,439 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 481 - - - 
การคาํนวณค่าเส่ือมราคาในอตัราท่ีต่างจากภาษี (4,064) (1,696) (2,864) - 

รวม 75,033 75,142 68,955 55,339 
ผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (189,777) (187,491) (189,791) (187,491) 

- รับรู้ในกาํไรสะสม     
¤ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 2,280 - 850 

รวม (114,744) (110,069) (120,836) (131,302) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (22,949) (22,014) (24,167) (26,260) 
 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
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18. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั

หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ
เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 8 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 9 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วินเทอร์อีเจนซ่ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมของบริษทั 
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 
บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พินนาเคิล ทราเวิล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั/บริษทัยอ่ย และคู่สมรสกรรมการบริษทั 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีสําคญัมีดงันี ้                                                          
   หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 7,375 11,447 
     -บริษทัร่วม - 3,417 - 3,417 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,906 264,308 81,763 137,982 

รวม 84,906 267,725 89,138 152,846 
ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 27 228 

     -บริษทัร่วม 1 - 1 - 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 229 46 229 

รวม 47 229 74 457 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย- มูลค่ายติุธรรม     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 7) 196,302 194,582 196,302 194,582 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,235 11,235 11,235 11,235 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,497 - 11,497 

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,550 - 8,550 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 197 5,231 
     -บริษทัร่วม 12,585 6,872 11,876 6,490 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,537 15,465 1,537 469 

รวม 14,122 22,337 13,610 12,190 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
   -บริษทัยอ่ย - - 99 298 
   -บริษทัร่วม 16 - 16 - 
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 552 552 552 552 

รวม 568 552 667 850 
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รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 2,024 450 
  -บริษทัร่วม 21 - - - 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,538 48,981 59,344 10,866 

รวม 64,559 48,981 61,368 11,316 
รายไดอ่ื้น     

  -บริษทัยอ่ย - - 432 1,297 

  -บริษทัร่วม 7 300 7 300 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 690 686 690 686 

รวม 697 986 1,129 2,283 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 197 1,284 

  -บริษทัร่วม 2,267 1,300 1,324 1,030 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,117 - - 

รวม 2,267 3,417 1,521 2,314 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 110 30 30 

 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
19.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย ธนาคารพาณิชย์

เพื่อคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

19.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้า
ประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10  ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้า
ประกนั 

19.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 USD 
หรือเทียบเท่า 
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20. การรับโอนกจิการ 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี
บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกบับริษทั ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทั เฟมไลน์ 
จาํกดั เป็นประเภทเดียวกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้น การรวมกิจการกนัจะสร้างความแขง็แกร่ง และเพ่ิมศกัยภาพใน
การขยายฐานลูกคา้ เพื่อความเป็นผูน้าํในธุรกิจ การรวมกบับริษทัดงักล่าวไดท้าํตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่ง
ประมวลรัษฎากร ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้ควบกันจะได้รับยกเวน้ภาษีทุกประเภท และทาํให้บริษทัรับมาซ่ึงสินทรัพย ์
หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผูกพนัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงยอดตั้งตน้ทางบญัชีดว้ย
ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีสุทธิตามงบการเงิน ณ ส้ินวนัท่ี  3 มกราคม 2561 การควบรวมบริษทัน้ีไม่ไดท้าํให้
โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป (ตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด งบประกอบ 1) 

 

21. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้

 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 24 ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงิน

ปันผลจากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท 
บริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

 

23. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ี ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
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