
 

 

 

 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ีจํากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน)) 

งบการเงินระหว่างกาลรวม 

และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)   

 (เดมิช่ือ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบย่อ ของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั  ฟาร์อีสท ์ เฟมไลน์ ดีดีบี  จาํกดั  (มหาชน ) เช่นเดียวกนั  ซ่ึ งผูบ้ ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจ้า  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี

นยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี

สอบทาน 
 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 และ 22 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดร้วมกิจการ

โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

และไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 

12 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 96,588              292,333            90,663              59,804              

เงินลงทุนชั�วคราว

เงินฝากประจําธนาคาร 20,265              20,198              12,265              12,182              

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 5 94,930              105,377            86,654              76,166              

รวมเงินลงทุนชั�วคราว 115,195            125,575            98,919              88,348              

ลูกหนี�การค้า 6 295,176            333,842            271,812            168,865            

ลูกหนี�อื�น

รายได้ค้างรับ -                   71                     -                   60                     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,499                4,395                4,354                3,295                

อื�น ๆ 2,256                1,753                2,190                718                   

รวมลูกหนี�อื�น 6,755                 6,219                6,544                4,073                

โฆษณาระหว่างผลิต 7,487                6,256                2,167                330                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6,615                2,469                4,365                1,303                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 527,816            766,694            474,470            322,723            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคํ�าประกัน 8,000                8,000                5,000                5,000                

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 7 640,257            510,724            630,238            510,724            

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 154,523            144,876            8,702                6,002                

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                   -                   1,400                22,766              

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10 36,340              36,488              35,340              35,488              

เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 11 -                   11,235              -                   11,235              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 195,320            194,572            193,681            175,581            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                   19                     -                   -                   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน 4,369                7,196                -                   2,435                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 1,038                561                   142                   126                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,039,847         913,671            874,503            769,357            

รวมสินทรัพย์ 1,567,663         1,680,365         1,348,973         1,092,080         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 1

หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า 247,842            348,179            221,344            123,603            

เจ้าหนี�อื�น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,052                7,622                4,702                6,908                

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย 31,045              45,504              28,620              13,400              

อื�น ๆ 172                   1,397                172                   316                   

รวมเจ้าหนี�อื�น 36,269              54,523              33,494              20,624              

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                   5,802                -                   1,699                

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 10,728              7,171                10,239              1,767                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 294,839            415,675            265,077            147,693            

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12 46,627              45,430              39,675              22,289              

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 23,135              22,014              24,504              26,260              

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 680                   784                   779                   1,082                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 70,442              68,228              64,958              49,631              

รวมหนี�สิน 365,281            483,903            330,035            197,324            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 2

หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 13

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 78,700              78,700              

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000              75,000              

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000              75,000              75,000              75,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 95,000              95,000              95,000              95,000              

สิทธิซื�อหุ้นที�ออกให้พนักงาน 14 47,241              -                   47,241              -                   

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 20                     92                     -                   -                   

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 15 8,500                7,500                8,500                7,500                

ยังไม่ได้จัดสรร 798,949            844,796            636,581            567,263            

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 156,430            149,832            156,616            149,993            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,181,140         1,172,220         1,018,938         894,756            

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 21,242              24,242              -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,202,382         1,196,462         1,018,938         894,756            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,567,663         1,680,365         1,348,973         1,092,080         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 3

หมายเหตุ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 172,352            193,898            137,003            56,616              

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 81,123              98,203              57,561              23,565              

กําไรขั�นต้น 91,229              95,695              79,442              33,051              

เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 300                   25                     300                   25                     

รายได้อื�น 1,344                2,268                1,712                2,484                

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 92,873              97,988              81,454              35,560              

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 67,149              65,863              57,961              27,457              

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 14 22,496              -                   22,496              -                   

ต้นทุนทางการเงิน 11                     -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,470              9,772                -                   -                   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 13,687              41,897              997                   8,103                

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 5,093                6,534                4,662                1,755                

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 8,594                35,363              (3,665)              6,348                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 7,483                31,036              (3,665)              6,348                

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,111                4,327                -                   -                   

8,594                35,363              (3,665)              6,348                

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 1.00                  4.14                  (0.49)                0.85                  

จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและชําระแล้ว 7,500,000 หุ้น 7,500,000         7,500,000         7,500,000 7,500,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 4

งบการเงินรวม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หน่วย : พันบาท

2561 2560 2561 2560

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 8,594                35,363              (3,665)              6,348                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (39)                   23                     -                   -                   

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 15,219              31,956              14,987              31,368              

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ (3,043)              (6,391)              (2,998)              (6,274)              

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษี 12,176              25,565              11,989              25,094              

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 12,137              25,588              11,989              25,094              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,731              60,951              8,324                31,442              

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 19,508              56,560              8,324                31,442              

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,223                4,391                -                   -                   

20,731              60,951              8,324                31,442              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 488,063            569,744            400,674            190,887            

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 255,372            314,564            198,468            95,174              

กําไรขั�นต้น 232,691            255,180            202,206            95,713              

เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 3,361                8,785                23,601              68,179              

รายได้อื�น

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 -                   17,920              -                   32,667              

อื�น ๆ 4,599                7,683                5,624                8,766                

รวมรายได้อื�น 4,599                25,603              5,624                41,433              

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 240,651            289,568            231,431            205,325            

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 198,964            204,378            172,862            93,401              

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 14 22,496              -                   22,496              -                   

ต้นทุนทางการเงิน 11                     -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 22,709              21,083              -                   -                   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 41,889              106,273            36,073              111,924            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 7,390                19,472              6,796                9,948                

กําไรสําหรับงวด 34,499              86,801              29,277              101,976            

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 33,114              77,895              29,277              101,976            

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,385                8,906                -                   -                   

34,499              86,801              29,277              101,976            

กําไรต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 4.42                  10.39                3.90                  13.60                

จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและชําระแล้ว 7,500,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 6

งบการเงินรวม



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 34,499              86,801              29,277              101,976            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (192)                 (512)                 -                   -                   

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 8,298                39,867              8,279                38,269              

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ (1,659)              (7,973)              (1,656)              (7,654)              

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษี 6,639                31,894              6,623                30,615              

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 12 -                   (2,280)              -                   (850)                 

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ -                   456                   -                   170                   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี -                   (1,824)              -                   (680)                 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี 986                   -                   -                   -                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 7,433                29,558              6,623                29,935              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 41,932              116,359            35,900              131,911            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 40,537              107,476            35,900              131,911            

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,395                8,883                -                   -                   

41,932              116,359            35,900              131,911            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 41,889              106,273            36,073              111,924            

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 4,354                5,368                4,548 2,649                

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   -                     5                         -                       -                     

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                     (17,920)              -                     (32,667)            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                       -                     (18,000)            (22,700)            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                       -                     (2,240)              (36,694)            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น (3,361)              (4,785)              (3,361)              (4,785)              

ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล   -                     (4,000)                -                     (4,000)              

ดอกเบี�ยรับ (565)                 (605)                 (450)                 (415)                 

ดอกเบี�ยจ่าย 11                       -                       -                       -                     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 28                     85                     28                     7                       

กําไรจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์   -                     (844)                   -                     (770)                 

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (532)                 (470)                 (488)                 (65)                   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,571                2,772                2,251                1,548                

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22,496                -                     22,496                -                     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื�น 9                       138                   9                       138                   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (22,709)            (21,083)              -                       -                     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 44,191              64,934              40,866              14,170              

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 10,979              129,664            (10,000)            81,125              

ลูกหนี�การค้า 33,147              84,212              49,694              (6,183)              

ลูกหนี�อื�น (546)                 10,315              (1,437)              5,528                

โฆษณาระหว่างผลิต (1,231)              (7,695)              1,734                (301)                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (2,291)              (1,237)              (1,225)              (834)                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (493)                 (403)                 183                   37                     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้า (86,184)            (109,884)          (102,555)          (22,964)            

เจ้าหนี�อื�น (17,977)            (16,590)            (14,579)            (4,839)              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 3,699                (3,712)              4,354                (684)                 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,374)              (6,318)              (1,210)              (6,318)              

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (104)                 (40)                   (303)                 (40)                   

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (18,184)            143,246            (34,478)            58,697              

จ่ายภาษีเงินได้ (15,478)            (24,111)            (13,112)            (8,943)              

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 2,714                4,979                2,407                2,099                

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (30,948)            124,114            (45,183)            51,853              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 11

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (1/3)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ�มขึ�น)ลดลง (67)                   38,533              (83)                   39,533              

รับดอกเบี�ย 458                   725                   355                   537                   

ซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                     (2)                       -                     (2)                     

ซื�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย - กองทุนส่วนบุคคล (110,000)          (100,000)          (100,000)          (100,000)          

ซื�อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ   -                     (11,235)              -                     (11,235)            

ซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น   -                     (1,000)                -                       -                     

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (5,102)              (3,823)              (5,074)              (696)                 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์   -                     1,298                  -                     934                   

เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น 139                   672                   139                   672                   

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18,000              22,700              18,000              22,700              

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                       -                     2,240                36,694              

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น 3,361                4,785                3,361                4,785                

เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล   -                     4,000                  -                     4,000                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (93,211)            (43,347)            (81,062)            (2,078)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลที�บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (3,360)              (8,556)                -                       -                     

เงินสดรับค่าสิทธิซื�อหุ้นสามัญ 24,745                -                     24,745                -                     

ดอกเบี�ยจ่ายที�เป็นเงินสด (11)                     -                       -                       -                     

เงินปันผลจ่าย (75,000)            (52,500)            (75,000)            (52,500)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (53,626)            (61,056)            (50,255)            (52,500)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (177,785)          19,711              (176,500)          (2,725)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 292,333            122,617            59,804              47,481              

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เพิ�มขึ�นจากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1)   -                       -                     207,359              -                     

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�โอนออกจากการเปลี�ยนประเภท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (งบประกอบ 2) (17,960)              -                       -                       -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กันยายน 96,588              142,328            90,663              44,756              

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (192)                 (512)                   -                       -                     

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 8,298                39,867              8,279                38,269              

รับโอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 4,211                  -                     2,700                  -                     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน   -                     33,334                -                     33,334              

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�นจากการปรับปรุงประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม 986                     -                       -                       -                     

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-

-  หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง -                   456                     -                     170                   

-  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น -                   (2,280)                -                     (850)                 

-  กําไรสะสมลดลง -                   1,628                  -                     680                   

-  ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง -                   196                     -                       -                     

แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 11,235   -                     11,235                -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 12

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561



ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

การรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย

ณ วันที� 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการจากบริษัท เฟมไลน์ จํากัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนี�

       หน่วย : พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359            

ลูกหนี�การค้า 152,641            

ลูกหนี�อื�น 1,034                

โฆษณาระหว่างผลิต 3,571                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,742                

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน - บริษัท ดิจินคร จํากัด 300                   

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,930                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 199                   

เจ้าหนี�การค้า (200,296)          

เจ้าหนี�อื�น (27,449)            

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (4,135)              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (4,118)              

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (16,345)            

ทุนสํารองตามกฎหมาย (1,000)              

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ 134,007            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการ (18,966)            

กําไรสะสมที�รับโอนจากการรวมกิจการ 115,041            

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ�งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทําให้กิจการสูญเสียอํานาจควบคุม จึงโอน

เปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และได้โอนสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดังนี�

       หน่วย : พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960              

ลูกหนี�การค้า 5,519                

ลูกหนี�อื�น 10                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19                     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน 85                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 16                     

เจ้าหนี�การค้า (14,153)            

เจ้าหนี�อื�น (277)                 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (142)                 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (4,826)              

สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที�โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,211                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 13

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561



 

 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2   สถานท่ีตั้งบริษทั เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท 

          เขตราชเทว ี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. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

2.1   งบการเงินระหวา่งกาลรวม และงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามประกาศ

ข องสําน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารกําก บั ห ลกั ท รัพ ย แ์ล ะตล าดห ลกั ท รัพ ย  ์ยก เวน้ งบ ก ารเงิน ข อง             

MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบญัชี

เดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 

2.2   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

2.3   งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ี จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 

จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 

 

หนา้  14  

 



 

บริษัทย่อย 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั เฟมไลน ์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 เฟมไลน ์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 30 กนัยายน 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) LIMITED 70.00 70.00 สาธารณรัฐแห่ง 

           สหภาพเมียนมาร์ 
 

 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้  
 

2.5   มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและ

กลุ่มบริษทั 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ี  มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน

งบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

หน่วย : พนับาท                   

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด 62 110 50 34 

เงินฝากธนาคาร 75,358 271,373 69,683 39,052 

เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 21,075 20,850 20,930 20,718 

เช็คในมือ 93 - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96,588 292,333 90,663 59,804 
 

5. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 94,314 104,971 86,125 75,972 

บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 616 406 529 194 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 94,930 105,377 86,654 76,166 
                  

  เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อ

การปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดข้ึนในระหวา่งงวดไดน้ําไปแสดงใน          

งบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด

 

532 470 488 65 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 564 1,522 502 287 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,096 1,992 990 352 
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6. ลูกหนีก้ารค้า       
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 75,751 182,608 76,293 94,508 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 61,566 85,117 60,249 58,338 

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 900 - 1,284 - 

รวม 138,217 267,725 137,826 152,846 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 96,989 49,433 77,185 11,653 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 56,539 16,553 53,772 4,266 

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,431 - 3,029 - 

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 100 - 100 

 คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนข้ึนไป 9,810 9,810 9,810 9,810 

รวม 166,769 75,896 143,796 25,829 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810)   (9,810) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 156,959 66,086 133,986 16,019 

ตัว๋เงินรับการคา้ - 31 - - 

 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 295,176 333,842 271,812 168,865 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย       

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มลูค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 กนัยายน  

2561 

31 ธนัวาคม  

2560 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.29 0.28 15,217 3,982 763 486 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519 5,519 927 969 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.33 0.33 7,511 7,511 1,092 1,420 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.06 0.06 1,710 1,710 36 54 

รวมราคาทุน   29,957 18,722 2,818 2,929 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 181,744 175,860   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 211,701 194,582   

บริษัทอืน่       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   387 387 32 57 

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

3.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 52 52 - - 

รวมราคาทุน 4,511 4,511 32 57 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,662) (1,189)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 2,849 3,322 2,850 2,986 

  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  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 15,688 12,820   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 415,688 312,820   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 630,238 510,724 2,850 6,986 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 10,000 - - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19 -   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายของบริษัทย่อย - สุทธิ 10,019 - - - 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงนิรวม) 640,257 510,724 2,850 6,986 
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 หน่วย : พนับาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 567,971 494,034 

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 
 

 ในเดือนมิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึน 249,666 หุน้ 

เป็นจาํนวนเงิน 11,234,970 บาท จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ดูหมายเหตุ 11)   
 
  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 
สดัส่วนการถือหุน้ % (ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 149,310 144,876 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 46.60 - 5,213 - 

รวม   154,523 144,876 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้ % (ตามวธีิราคาทุน) 

 

 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 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 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน

2561 

30 กนัยายน 

2560 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST      

      ADVERTISING LIMITED นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - - - 2,700 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000 20,000 18,000 20,000 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,000 - - - 

รวม    18,000 22,700 
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ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นจาํนวน 66,667 หุ้น 

(ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 10 บาท) ในราคาหุน้ละ 500 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 33.33 ลา้น

บาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 17.92 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 32.67 ลา้น

บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมา บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกัด จากกรรมการบริษทั 

จาํนวน 3 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีนาํมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 ถือตามขอ้มูลของผูบ้ริหาร ซ่ึงยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี ยกเวน้งบการเงินงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี       

30 กันยายน 2561 และ 2560 ของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกัด และบริษทั ดิจินคร จาํกัด ได้ผ่านการสอบทานโดย     

ผูส้อบบญัชีอ่ืนแลว้ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงินรวม 

2561 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 21,707 19,341 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 1,002 - 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED - 1,885 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - (143) 

รวม 22,709 21,083 
 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING 

LIMITED ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นจาํนวน 150 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ KYAT 1,000 ) ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท และ

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวน 3,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 400 

บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบ

กาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้  20  

 



 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 

สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับ       

งวดเกา้เดือน 

30 ก.ย. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

30 ก.ย. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

30 ก.ย. 

2561 

30 ก.ย. 

2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ ์จาํกดั 1,135.69 1,045.23 612.58 541.75 72.36 64.47 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 26.11 - 14.92 - 2.15 - 

MYANMAR SPA TODAY FAR EAST       

ADVERTISING LIMITED - - - - - 6.28 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - -     (0.48) 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั เฟมไลน ์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 ค่าเผื่อการลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (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

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
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   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 กนัยายน 

2561 

30 กนัยายน 

2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 4,000 - 34,594 

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

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 2,240 2,100 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 6,000 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 4,000 - - 

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

รวม    2,240 36,694 
 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกัด มารวมกิจการกบับริษทั 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํให้กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

บริษทัดงักล่าว 
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10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

                                                                         หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มลูค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 กนัยายน

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 กนัยายน

2561 

30 กนัยายน 

2560 

1.   บริษทั  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั 0.08 0.08  1,000  1,000 300 300 

2.   บริษทั  ราชาอูชิโน จาํกดั 1.50 1.50  1,533  1,533 18 182 

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 35 

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จาํกดั 2.50 2.50  500  500 40 20 

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 - 

 

100 

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

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

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00  400  400 120 120 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  จาํกดั 7.14 7.14  1,429  1,568 - - 

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

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

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

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.42 1.27 **  2,531 **  2,531 - 42 

17. บริษทั  ร่วมประโยชน ์ จาํกดั 5.71 5.71  20,000  20,000 - 1,000 

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

รวมราคาทุน   59,633 59,772 511 1,799 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน ** (6,113) ** (6,113)    

        ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน *(18,180) *(18,171)    

       รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 35,340 35,488 

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)   

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

      รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (งบการเงินรวม) 36,340 36,488 
 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกัด  ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 

219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน

ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 139,400 บาท 

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 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกัด  ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 

313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน

ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 672,000 บาท 
 

11. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าเงินลงทุน (พนับาท) 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

หุ้นกูแ้ปลงสภาพของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 

(มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) 

- 11,235 - 11,235 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถ้ือมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

อายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ปี) 7 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 0.70 

งวดการรับดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัท่ี 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 

และธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุน้สามญั) 45 : 1 

อตัราการแปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้สามญั) 1 : 22.222222 

วนัแปลงสภาพ แปลงสภาพไดปี้ละ 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน

และธันวาคม ของทุกปี และสามารถเร่ิมแปลงสภาพไดใ้น

เดือนมิถุนายน 2561 
 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจาํนวน เป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 249,666 หุ้น ในราคาแปลงสภาพหุ้นละ 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั เป็นจาํนวนเงิน 11,234,970 บาท ซ่ึงกิจการได้

บนัทึกเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ดูหมายเหตุ 7) 
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12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 29,085 47,740 22,289 27,660 

บวก ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการ 16,345 - 16,345 - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 2,280 - 850 

บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,773 2,595 1,555 1,442 

         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 798 1,101 696 623 

หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด  (1,374) (8,286) (1,210) (8,286) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 46,627 45,430 39,675 22,289 
 

 

13. ทุนเรือนหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นทีอ่อกให้พนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาํนวน 3.70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 75 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวนเงิน 78.70 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั (FE-ESOP)  

ในระหวา่งงวดจนกระทัง่ถึงวนัส้ินงวดระหวา่งกาลปัจจุบนั ไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้แลว้จาํนวน 249,950 

สิทธิ จากทั้งหมดจาํนวน 370,000 สิทธิ ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิเท่ากบั 189 บาทต่อหุ้น 

ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้  จึงบนัทึกบญัชีไวใ้นสิทธิซ้ือหุ้น

ท่ีออกใหพ้นกังาน 
 

14. โครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโครงการสิทธิ

ซ้ือหุน้สามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

อายขุองโครงการ - 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย (FE-ESOP) 

ระยะเวลาการเสนอขาย - ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

ประเภทหลกัทรัพย ์ - หุน้สามญัเพิ่มทุน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย - จาํนวน 370,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ - ราคาหุน้ละ 99 บาท 

ราคายติุธรรมของหุ้นสามญั  

ณ วนัใชสิ้ทธิ 

- ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิ อา้งอิงราคาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย             
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กาํหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ - กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ท่ีรับการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุน้ได ้เม่ือถือหุน้เป็นระยะ   

เวลา 2 ปีข้ึนไป นบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญั 
 

  ระหว่างวนัท่ี  10 กันยายน 2561 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดให้จองสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ            

(FE-ESOP) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ในราคาหุ้นละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ วนัใช้สิทธิ 

ราคาหุน้ละ 189 บาท รายละเอียดจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิและสิทธิคงเหลือ ดงัน้ี 

  จาํนวนสิทธิ 

สิทธิจดัสรร  370,000 

ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด  (249,950) 

สิทธิจดัสรรคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 120,050 
 

  บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

 จาํนวนเงิน (พนับาท) 

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหพ้นกังาน 47,241 

(249,950 สิทธิ ราคาตลาดหุน้ละ 189 บาท)  

ค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                                  22,496 

(249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท)  
 

15. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้        

เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา      

(ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดท ะเบี ยน ทุ นสํารองดังกล่าว                       

จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้และในระหวา่งงวดบริษทัไดรั้บโอนทุนสํารองตามกฎหมาย จากการรวมกิจการกบั

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 1,000,000 บาท 
 

 

16. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 24 ประจาํปี 2561 ได้มีมติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 75 

ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

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 บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมติัให้บริษัทสามารถจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท  
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17. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : พนับาท 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนค่าบริการและค่านายหนา้ 255,372 314,564 198,468 95,174 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 35,273 25,958 31,959 17,320 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 161,799 152,174 141,679 62,287 

ค่าเส่ือมราคา 4,354 5,368 4,548 2,649 

ค่าตดัจาํหน่าย - 5 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20,034 20,873 17,172 11,145 

รวม 476,832 518,942 393,826 188,575 
 

 

18. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ี

ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสัย

จะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2560 2561 2560 

สาํหรับงวด 3 เดือน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 5,192 6,727 4,775 1,875 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(99) 

 

(193) 

 

(113) 

 

(120) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 5,093 6,534 4,662 1,755 

สาํหรับงวด 9 เดือน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 7,928 18,674 7,278 9,011 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     

         และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (538) 798 (482) 937 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 7,390 19,472 6,796 9,948 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย                           

ผลแตกต่างชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

 

    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,810 9,810 9,810 9,810 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (616) (406) (529) (194) 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,293 24,284 24,293 24,284 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 46,627 43,150 39,675 21,439 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาในอตัราท่ีต่างจากภาษี - (1,696) - - 

รวม 

 

 

80,114 75,142 73,249 55,339 

ผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

    - รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น     

¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (195,789) (187,491) (195,770) (187,491) 

- รับรู้ในกาํไรสะสม 

    ¤ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 2,280 - 850 

รวม (115,675) (110,069) (122,521) (131,302) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (23,135) (22,014) (24,504) (26,260) 

 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
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20. รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั

หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ

เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 8 

บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 9 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วนิเทอร์อีเจนซ่ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมของบริษทั 

HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พินนาเคิล ทราเวลิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โชควฒันา จาํกดั 

 

กรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางกอกแอธเลติก จาํกดั มีกรรมการเป็นญาติสนิทกบักรรมการของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั/บริษทัยอ่ย และคู่สมรสกรรมการบริษทั 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนัทีสํ่าคัญมีดังนี ้                                                          
   หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 10,281 11,447 

     -บริษทัร่วม 2,441 3,417 2,441 3,417 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,776 

 

264,308 125,104 137,982 

รวม 138,217 267,725 137,826 152,846 

ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 24 228 

      -บริษทัร่วม 1 - 1 - 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 229 59 229 

รวม 60 229 84 457 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย- มูลค่ายติุธรรม     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 7) 211,701 194,582 211,701 194,582 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,235 - 11,235 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,497 - 11,497 

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,550 - 8,550 

เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 643 5,231 

     -บริษทัร่วม 19,048 6,872 18,882 6,490 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 406 15,465 406 469 

รวม 19,454 22,337 19,931 12,190 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

   -บริษทัยอ่ย - - 99 298 

   -บริษทัร่วม 16 - 16 - 

   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 552 552 552 552 

รวม 568 552 667 850 
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รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 

 

    

  -บริษทัยอ่ย 

 

- - 12,886 5,723 

  -บริษทัร่วม 

 

5,103 - 5,103 - 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

225,732 249,934 195,184 69,812 

รวม 230,835 249,934 213,173 75,535 

รายไดอ่ื้น 

 

    

  -บริษทัยอ่ย - - 1,283 3,810 

  -บริษทัร่วม 

 

23 300 23 300 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

2,097 

 

 

 

2,130 2,062 2,130 

   

 

    รวม 2,120 2,430 3,368 6,240 

เงินปันผลรับ     

  -บริษทัยอ่ย - - 2,240 36,694 

  -บริษทัร่วม 

 

- - 18,000 22,700 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

2,818 2,929 2,818 2,929 

รวม 2,818 2,929 23,058 62,323 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 2,352 21,658 

  -บริษทัร่วม 11,667 6,504 10,552 4,776 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

368 8,387 - - 

รวม 12,035 14,891 12,904 26,434 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

90 90 90 90 

ดอกเบ้ียจ่าย     

  -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

11 - - - 

 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายหน้า 

21.1   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดย ธนาคารพาณิชย์

เพื่อคํ้ าประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 3.77 ล้านบาท โดยนําเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็น

หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

21.2   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ล้านบาท ซ่ึงคํ้ า

ประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้าประกนั 

21.3    ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 USD 

หรือเทียบเท่า 
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22. 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 การรวมกิจการกนัจะสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศกัยภาพใน

การขยายฐานลูกคา้ เพื่อความเป็นผูน้าํในธุรกิจ การรวมกบับริษทัดงักล่าวไดท้าํตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่ง

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้ควบกันจะได้รับยกเวน้ภาษีทุกประเภท และทาํให้บริษทัรับมาซ่ึงสินทรัพย ์

หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผูกพนัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงยอดตั้งตน้ทางบญัชีดว้ย

ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีสุทธิตามงบการเงิน ณ ส้ินวนัท่ี  3 มกราคม 2561 การควบรวมบริษทัน้ีไม่ได้ทาํให้

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป (ตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด งบประกอบ 1) 
 

23. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัได้มีการจดัประเภทบัญชีใหม่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

30 กนัยายน 2560 เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน2561 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้ 
 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จาํนวนเงิน 

2,499,500 บาท (หุ้นสามญั 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน(FE-ESOP) งวดแรก 
 

25. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ี ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เม่ือ

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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