
	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดบีี จํากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหว่างกาลรวม 

และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
วนัที ่30 กนัยายน 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
   รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)     

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อ ของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั  ฟาร์อีสท ์ เฟมไลน์ ดีดีบี  จํากดั  (มหาชน ) เช่น เดียวกนั  ซ่ึงผูบ้ ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี
สอบทาน 

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 
 
 
 

(ดร.ปรีชา  สวน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 

11 พฤศจิกายน 2562 



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 205,334                   64,370                     197,017                   54,546                      
เงินลงทุนชัว่คราว

เงินฝากประจาํธนาคาร 55,455                     55,342                     42,418                     47,342                      
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 5 78,484                     163,151                   56,991                     151,842                     

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 133,939                   218,493                   99,409                     199,184                     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 10 1,000                       -                          -                          -                            
ลูกหน้ีการคา้ 6 213,437                   336,504                   192,508                   305,265                     
ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 580                          94                           559                          62                             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,572                       3,678                       2,457                       3,607                        
อ่ืน ๆ 425                          375                          379                          395                           

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,577                       4,147                       3,395                       4,064                        
โฆษณาระหว่างผลิต 10,335                     5,124                       7,392                       4,409                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,606                     19,585                     16,896                     15,344                      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 589,228                   648,223                   516,617                   582,812                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 13,000                     8,000                       10,000                     5,000                        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 7 603,066                   609,109                   592,897                   599,299                     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 155,536                   162,371                   6,001                       8,701                        
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 9 -                          -                          1,400                       1,400                        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 34,733                     32,326                     34,059                     31,326                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 205,408                   199,571                   203,542                   197,982                     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 4,674                       4,369                       -                          -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 789                          741                          142                          142                           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,017,206                1,016,487                848,041                   843,850                     
รวมสินทรัพย์ 1,606,434                1,664,710                1,364,658                1,426,662                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 1

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 257,100                   258,323                   217,018                   227,729                     
เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,962                       3,624                       2,638                       3,231                        
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 39,130                     53,968                     35,280                     49,589                      
อ่ืน ๆ 971                          926                          970                          762                           

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 43,063                     58,518                     38,888                     53,582                      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          8,045                       -                          8,045                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,661                     25,833                     16,181                     22,767                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 318,824                   350,719                   272,087                   312,123                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 49,146                     47,262                     45,867                     40,204                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 15,529                     17,346                     16,118                     18,772                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 868                          884                          967                          983                           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 65,543                     65,492                     62,952                     59,959                      
รวมหน้ีสิน 384,367                   416,211                   335,039                   372,082                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 2

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 12
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 7,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 78,700                   78,700                   78,700                   78,700                    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 7,870,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 78,700                   78,700                   
หุน้สามญั 7,749,950 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 77,500                   77,500                    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 127,930                 117,246                 127,930                 117,246                  
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 34,621                   22,495                   34,621                   22,495                    
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 204                       20                         -                        -                          

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 821,236                 866,823                 652,380                 695,118                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 127,335                 133,467                 127,488                 133,721                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,198,526              1,226,051              1,029,619              1,054,580               
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,541                   22,448                   -                        -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,222,067              1,248,499              1,029,619              1,054,580               
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,606,434              1,664,710              1,364,658              1,426,662               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 3

หมายเหตุ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 153,597                 172,352                 109,599                 137,003                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 109,932                 111,810                 74,266                   83,430                    
กาํไรขั้นตน้ 43,665                   60,542                   35,333                   53,573                    
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 12,021                   300                       12,021                   300                         
รายไดอ่ื้น 2,238                     1,344                     2,547                     1,712                      
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 57,924                   62,186                   49,901                   55,585                    
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 37,161                   36,462                   31,388                   32,092                    
ค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        22,496                   -                        22,496                    
ตน้ทุนทางการเงิน -                        11                         -                        -                          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,266                     10,470                   -                        -                          
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 24,029                   13,687                   18,513                   997                         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 4,362                     5,093                     3,778                     4,662                      
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 19,667                   8,594                     14,735                   (3,665)                     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,553                   7,483                     14,735                   (3,665)                     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,114                     1,111                     -                        -                          

19,667                   8,594                     14,735                   (3,665)                     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 2.36                      1.00                      1.87                      (0.49)                       
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชใ้น-
การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 7,870,000              7,500,000              7,870,000              7,500,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 4

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท

2562 2561 2562 2561

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 19,667                   8,594                     14,735                   (3,665)                     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 37                         (39)                        -                        -                          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (11,193)                 15,219                   (11,187)                 14,987                    

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 2,238                     (3,043)                   2,237                     (2,998)                     

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (8,955)                   12,176                   (8,950)                   11,989                    

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (8,918)                   12,137                   (8,950)                   11,989                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 10,749                   20,731                   5,785                     8,324                      

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,638                     19,508                   5,785                     8,324                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,111                     1,223                     -                        -                          

10,749                   20,731                   5,785                     8,324                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 479,227                 488,063                 373,520                 400,674                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 344,033                 345,879                 261,568                 275,348                  
กาํไรขั้นตน้ 135,194                 142,184                 111,952                 125,326                  
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 16,241                   3,361                     33,688                   23,601                    
รายไดอ่ื้น 7,383                     4,599                     8,323                     5,624                      
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 158,818                 150,144                 153,963                 154,551                  
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 112,864                 108,457                 95,850                   95,982                    
ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 11 11,543                   -                        10,466                   -                          

ค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 12,126                   22,496                   12,126                   22,496                    
ตน้ทุนทางการเงิน -                        11                         -                        -                          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 11,712                   22,709                   -                        -                          
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 33,997                   41,889                   35,521                   36,073                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 6,145                     7,390                     5,305                     6,796                      
กาํไรสาํหรับงวด 27,852                   34,499                   30,216                   29,277                    

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,887                   33,114                   30,216                   29,277                    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,965                     1,385                     -                        -                          

27,852                   34,499                   30,216                   29,277                    

กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 3.32                      4.42                      3.88                      3.90                        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชใ้น-
การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 7,791,726              7,500,000              7,791,726              7,500,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 6

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรสาํหรับงวด 27,852                   34,499                   30,216                   29,277                    

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (14)                        (192)                      -                        -                          
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (7,432)                   8,298                     (7,791)                   8,279                      
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 1,486                     (1,659)                   1,558                     (1,656)                     
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (5,946)                   6,639                     (6,233)                   6,623                      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 11 8,758                     -                        5,683                     -                          

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

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี 496                       986                       -                        -                          

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 1,542                     7,433                     (1,687)                   6,623                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 29,394                   41,932                   28,529                   35,900                    

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,781                   40,537                   28,529                   35,900                    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,613                     1,395                     -                        -                          

29,394                   41,932                   28,529                   35,900                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และ มลูค่า การจ่ายโดยใช้ จากการเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า เงินลงทุนใน อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุน้บริษทั 

ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ สัดส่วนเงินลงทุนใน งบการเงิน หลกัทรัพย์ ผูถ้ือหุน้ ใหญ่

หมายเหตุ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เผือ่ขาย
ปี 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2562 77,500                        117,246                      22,495                        20                                 8,500                     866,823                (193)                     133,660                133,467                1,226,051             22,448                  1,248,499             
การเพิ่มทุนหุน้สามญั 12 และ 13 1,200                          10,684                        11,884                  11,884                  
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 12,126                        12,126                  12,126                  
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 25,887                  (14)                       (6,118)                  (6,132)                  19,755                  2,137                    21,892                  
ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน-สุทธิจากภาษี 5,530                    5,530                    1,476                    7,006                    

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษี 496                       496                         -                         496                       
รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 31,913                  (14)                       (6,118)                  (6,132)                  25,781                  3,613                    29,394                  
ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยไม่เสียการควบคุม 184                               184                       184                       
เงินปันผลจ่าย 14 (77,500)                (77,500)                (77,500)                
เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,520)                  (2,520)                  
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กนัยายน 2562 78,700                        127,930                      34,621                        204                               8,500                     821,236                (207)                     127,542                127,335                1,198,526             23,541                  1,222,067             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 8

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อาํนาจ  ควบคุม

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สิทธิซื้อหุน้ ส่วนเกิน(ตํ่า)กว่าทุน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และ มลูค่า ที่ออกให้ จากการเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า เงินลงทุนใน อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุน้บริษทั 

ชาํระแลว้ หุน้สามญั พนกังาน สัดส่วนเงินลงทุนใน งบการเงิน หลกัทรัพย์ ผูถ้ือหุน้ ใหญ่

หมายเหตุ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เผือ่ขาย
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             
สิทธิซื้อหุน้ที่ออกใหพ้นกังาน 13 47,241                        47,241                  47,241                  
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 33,114                  (192)                     6,629                    6,437                    39,551                  1,395                    40,946                  
ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม 986                       986                         -                         986                       

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 34,100                  (192)                     6,629                    6,437                    40,537                  1,395                    41,932                  
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน

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

ประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม (4,826)                  (4,826)                  
เงินปันผลจ่าย 14 (75,000)                (75,000)                (75,000)                
เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,360)                  (3,360)                  
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กนัยายน 2561 75,000                        95,000                        47,241                        20                                 8,500                     798,949                (192)                     156,622                156,430                1,181,140             21,242                  1,202,382             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 9

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

งบการเงินรวม (ต่อ)

หน่วย : พนับาท
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อาํนาจ  ควบคุม

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือ

หุน้

จดัสรรแลว้
 กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุ

ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

ปี 2562

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

การเพิ่มทุนหุน้สามญั 12 และ 13 1,200                           10,684                         11,884                   

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 12,126                         12,126                   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 30,216                   (6,233)                   23,983                   

ปรับปรุงผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 4,546                     4,546                     

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2562 34,762                   (6,233)                   28,529                   

เงินปันผลจ่าย 14 (77,500)                 (77,500)                 
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กนัยายน 2562 78,700                         127,930                       34,621                         -                                 8,500                      652,380                 127,488                 1,029,619             

ปี 2561  

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

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 115,041                 115,041                 

สิทธิซื้อหุน้ที่ออกใหพ้นกังาน 13 47,241                           47,241                   

ทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 1,000                      1,000                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2561 29,277                   6,623                     35,900                   

เงินปันผลจ่าย 14 (75,000)                 (75,000)                 
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กนัยายน 2561 75,000                         95,000                         -                               47,241                           8,500                      636,581                 156,616                 1,018,938             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 10

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออกและชาํระแลว้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญั

ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ์

สิทธิซื้อหุน้ที่ออกให้
พนกังาน

       รวมส่วน       
 ของผูถ้ือหุน้

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 33,997                   41,889                   35,521                   36,073                    
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 6,441                     4,354                     6,319                     4,548                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                            -                          (15,810)                 (18,000)                   
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                            -                          (1,680)                   (2,240)                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (4,241)                   (3,361)                   (4,198)                   (3,361)                     
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (12,000)                   -                          (12,000)                   -                            
ดอกเบ้ียรับ (1,600)                   (565)                      (1,465)                   (450)                        
ดอกเบ้ียจ่าย   -                          11                           -                            -                            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 4                           28                           -                          28                           
ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 1                             -                          1                             -                            
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 14                           -                          14                           -                            
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (193)                      (532)                      (149)                      (488)                        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,565                   2,571                     12,902                   2,251                      
ค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12,126                   22,496                   12,126                   22,496                    
(กาํไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (33)                        9                           (33)                        9                             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,712)                 (22,709)                   -                            -                            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 37,369                   44,191                   31,548                   40,866                    

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 84,860                   10,979                   95,000                   (10,000)                   
ลูกหน้ีการคา้ 123,053                 33,147                   112,743                 49,694                    
ลูกหน้ีอ่ืน 1,056                     (546)                      1,166                     (1,437)                     
โฆษณาระหวา่งผลิต (5,211)                   (1,231)                   (2,983)                   1,734                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 902                       (2,291)                   1,336                     (1,225)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (48)                        (493)                        -                          183                         

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (1,223)                   (86,184)                 (10,711)                 (102,555)                 
เจา้หน้ีอ่ืน (15,455)                 (17,977)                 (14,694)                 (14,579)                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,172)                   3,699                     (6,586)                   4,354                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,923)                   (1,374)                   (1,556)                   (1,210)                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (16)                        (104)                      (16)                        (303)                        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 214,192                 (18,184)                 205,247                 (34,478)                   
จ่ายภาษีเงินได้ (21,245)                 (15,478)                 (18,471)                 (13,112)                   
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 1,740                     2,714                       -                          2,407                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 194,687                 (30,948)                 186,776                 (45,183)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 11

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

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํธนาคาร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (113)                      (67)                        4,924                     (83)                          
รับดอกเบ้ีย 1,114                     458                       968                       355                         
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (5,000)                     -                          (5,000)                     -                            
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,389)                   (110,000)               (1,389)                   (100,000)                 
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (12,279)                 (5,102)                   (11,880)                 (5,074)                     
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -                        139                       -                        139                         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15,839                   18,000                   15,810                   18,000                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                            -                          1,680                     2,240                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 4,241                     3,361                     4,198                     3,361                      
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 12,000                     -                          12,000                     -                            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 14,413                   (93,211)                 21,311                   (81,062)                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,520)                   (3,360)                     -                            -                            
เงินสดรับค่าสิทธิซ้ือหุน้สามญั   -                          24,745                     -                          24,745                    
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเป็นเงินสด   -                          (11)                          -                            -                            
เงินปันผลจ่าย (77,500)                 (75,000)                 (77,500)                 (75,000)                   
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 11,884                     -                          11,884                     -                            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (68,136)                 (53,626)                 (65,616)                 (50,255)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 140,964                 (177,785)               142,471                 (176,500)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 64,370                   292,333                 54,546                   59,804                    
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1   -                            -                            -                          207,359                  
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีโอนออกจากการเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม (งบประกอบ 2)   -                          (17,960)                   -                            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 205,334                 96,588                   197,017                 90,663                    

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
โอนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกินหน่ึงปีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (2,049)                     -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14)                        (192)                        -                            -                            
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (7,432)                   8,298                     (7,791)                   8,279                      
รับโอนเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม   -                          4,211                       -                          2,700                      
โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบกาํหนดภายในหนึ (1,000)                     -                            -                            -                            
โอนเงินลงทุนจากบริษทัร่วมไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (3,374)                     -                          (2,700)                     -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม 496                       986                         -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจากการขายเงินลงทุนโดยไม่เสียการควบคุม 184                         -                            -                            -                            
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน :-

-  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 1,752                       -                          1,137                       -                            
-  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง (8,758)                     -                          (5,683)                     -                            
-  กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 5,530                       -                          4,546                       -                            
-  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง (1,476)                     -                            -                            -                            

แปลงสภาพเงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย   -                          11,235                     -                          11,235                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 12

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกจิการ)
การรับโอนกิจการจากบริษทัยอ่ย
ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการจากบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี

หน่วย : พนับาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359                 
ลูกหน้ีการคา้ 152,641                 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,034                     
โฆษณาระหวา่งผลิต 3,571                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,742                     
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั ดิจินคร จาํกดั 300                       
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,930                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 199                       
เจา้หน้ีการคา้ (200,296)               
เจา้หน้ีอ่ืน (27,449)                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (4,135)                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,118)                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,345)                 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (1,000)                   
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัรับโอนกิจการ 134,007                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัรับโอนกิจการ (18,966)                 
กาํไรสะสมท่ีรับโอนจากการรวมกิจการ 115,041                 

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)
บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจควบคุม จึงโอน

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960                   
ลูกหน้ีการคา้ 5,519                     
ลูกหน้ีอ่ืน 10                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 85                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16                         
เจา้หน้ีการคา้ (14,153)                 
เจา้หน้ีอ่ืน (277)                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (142)                      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,826)                   
สินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ยท่ีโอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,211                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 13

งบกระแสเงินสด (3/3)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หนา้  14  
 

 

 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่30 กนัยายน 2562 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
2.1   งบการเงินระหว่างกาลรวม และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามประกาศ
ของสําน ักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ยก เวน้ งบการเงินของ             
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

 

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 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั *     

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั - 4.00 ไทย 
 

 บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจาก             
บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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 60.00 70.00 สาธารณรัฐแห่ง 

           สหภาพเมียนมาร์ 
 

    *บริษทั ดิจินคร จาํกดั จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 
 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้  
 

2.5   มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและ
กลุ่มบริษทั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ี  มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน
งบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
หน่วย : พนับาท              

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 57 101 33 93 
เงินฝากธนาคาร 73,932 43,126 65,802 33,460 
เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 131,345 21,143 131,182 20,993 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205,334 64,370 197,017 54,546 

 

5. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 77,154 162,014 55,825 150,825 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 1,330 1,137 1,166 1,017 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 78,484 163,151 56,991 151,842 

                  
  เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  ผลต่างของมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดไดน้ําไปแสดงใน          
งบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

193 532 149 488 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,210 564 1,071 502 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,403 1,096 1,220 990 
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6. ลูกหนีก้ารค้า       
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ลกูหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 83,482 190,517 80,767 182,076 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 52,962 47,867 49,031 46,883 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 964 - 964 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 12 - 12 - 

รวม 136,456 239,348 129,810 229,923 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลกูหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 59,407 38,401 48,336 28,565 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 17,466 58,158 14,254 46,180 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 597 - 597 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 108 - 108 - 
คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนข้ึนไป 9,810 9,810 9,810 9,810 

รวม 86,791 106,966 72,508 85,152 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810) (9,810) 

ลกูหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 76,981 97,156 62,698 75,342 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 213,437 336,504 192,508 305,265 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย       

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน  
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดเกา้เดือน 
30 กนัยายน 

2562 
30 กนัยายน 

2561 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.24 0.24 12,896 12,896 694 763 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519 5,519 1,020 927 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.34 0.33 8,900 7,511 1,092 1,092 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.06 0.06 1,710 1,710 50 36 

รวมราคาทุน   29,025 27,636 2,856 2,818 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 158,943 167,217   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 187,968 194,853   

บริษัทอืน่       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   387 387 50 32 

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

3.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 52 52 - - 

รวมราคาทุน 4,511 4,511 50 32 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (2,593) (1,716)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 1,918 2,795 2,906 2,850 

กองทุนส่วนบุคคล     

1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 190,000 190,000 4,500 - 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 210,000 210,000 7,500 - 

รวมราคาทุน 400,000 400,000 12,000 - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,011 1,651   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 403,011 401,651   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 592,897 599,299 14,906 2,850 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

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

บวก(หกั)  ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 169 (190) - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายของบริษัทย่อย - สุทธิ 10,169 9,810 - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม) 603,066 609,109 14,906 2,850 
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 หน่วย : พนับาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 571,879 567,971 
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 

 

  
  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 
สัดส่วนการถือหุน้ % (ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 155,536 158,080 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั * - 46.60 - 4,291 

รวม   155,536 162,371 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % (ตามวธีิราคาทุน) 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

รวม   6,001 8,701 
 

หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

30 กนัยายน 
2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000 20,000 15,000 18,000 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั * นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - 6,000 810 - 

รวม   15,810 18,000 
 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีนาํมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหวา่งกาลรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ไดผ้า่นการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ดงัน้ี 
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หน่วย : พนับาท 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
งบการเงินรวม 

2562 2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 11,790 21,707 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั * (78) 1,002 

รวม 11,712 22,709 
*บริษทั ดิจินคร จาํกดั จดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562  

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด

เกา้เดือน 
30 ก.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

30 ก.ย. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

30 ก.ย. 
2562 

30 ก.ย. 
2561 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,200.78 1,229.78 659.42 677.05 39.30 72.36 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั - 18.81 - 9.60 (0.17) 2.15 

 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทั ดิจินคร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชย ์จึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สัดส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวธีิราคาทุน) 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   1,400 1,400 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511 6,511 - - 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสมัพนัธ์ 3,500 3,500 1,680 2,240 

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

รวม    1,680 2,240 



หนา้  21  
 

 

10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  
                                                                         หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 

รายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินรวม) 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเฉพาะกิจการ) 

เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือน 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

30 กนัยายน 
2561 

บริษัทอืน่         

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

2.   บริษทั  ราชาอชิูโน จาํกดั 1.50 1.50 1,533  1,533 1,533  1,533 18 18 

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

4.   บริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38 **  1,388 **  1,388 **  1,388 **  1,388 14 33 

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50 500  500 500  500 50 40 

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

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

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

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

                   เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)         

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

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00 400  400 400  400 120 120 

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

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

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

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

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.42 0.63 **  3,164 **  3,164 **  3,164 **  3,164 190 - 

17. บริษทั  ร่วมประโยชน์  จาํกดั 5.71 5.71 20,000  20,000 20,000  20,000 600 - 

บริษัทที่เกีย่วข้อง         

18. บริษทั ดิจินคร จาํกดั          

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

รวมราคาทุน 58,993 55,619 58,319 55,619 1,292 511 

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

  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน *(18,147)    *(18,180)    *(18,147)    *(18,180)      

  รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - สุทธิ  34,733 31,326 34,059 31,326   

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)         

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

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี     (1,000) - - -   

รวมสลากออมสินพิเศษ - สุทธิ   - 1,000 - -   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ    34,733 32,326 34,059 31,326   
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11. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 47,262 29,085 40,204 22,289 
บวก ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการ - 16,345 - 16,345 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (8,758) - (5,683) - 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,045 2,364 1,567 2,074 
         ตน้ทุนบริการในอดีต 11,543 - 10,466 - 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 977 1,064 869 928 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด  (3,923) (1,596) (1,556) (1,432) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 49,146 47,262 45,867 40,204 

 

 
สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 
อตัราคิดลด 2.47 - 3.13 2.08 - 2.11 2.47 2.08 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 4.24 6.43 4.24 6.43 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน     
โดยเฉล่ีย (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ     
      -  อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 34.00  37.00  34.00  37.00  
      -  อายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 21.00 21.00 21.00 21.00 
      -  อายตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี 10.00  12.00  10.00  12.00  
      -  อายตุั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี 8.00 7.00 8.00 7.00 

 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 นั้น 
ไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ  20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ 
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  และมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มข้ึน  ทั้ งน้ีบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึก 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนรวม 
เป็นจาํนวน 11.54 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 10.47 ลา้นบาท) 
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12. ทุนเรือนหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นทีอ่อกให้พนักงาน 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักรมพฒันา

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

ในระหว่างปี 2561 ไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นแลว้จาํนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจาํนวน 370,000 
สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้นซ่ึงเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย  ์จาํนวนเงิน 2,499,500 บาท (หุ้นสามัญ 
249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน  
(FE-ESOP) งวดแรก 

ในระหว่างปี 2562 ไดมี้การใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนในการซ้ือหุ้นเพิ่มจาํนวน 120,050 สิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิเท่ากบั 200 บาทต่อหุ้นซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวนเงิน 1,200,500 บาท (หุ้นสามญั 120,050 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) 
งวดสอง 

13. โครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามัญทีอ่อกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) 
 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 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 
ราคายติุธรรมของหุน้สามญั  

ณ วนัใชสิ้ทธิ 
- ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิ อา้งอิงราคาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
 

กาํหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ - กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีรับการจดัสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุ้นได้ เม่ือถือหุ้นเป็น
ระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป นบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญั 
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 ระหว่างวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้ปิดให้จองสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (FE-ESOP) 
ในส่วนท่ีเหลือจาํนวน 120,050 สิทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ในราคาหุ้นละ  99 บาท โดย
ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิ ราคาหุน้ละ 200 บาท รายละเอียดจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิและสิทธิคงเหลือ ดงัน้ี 

  จาํนวนสิทธิ 
สิทธิจดัสรร  370,000 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2561  (249,950) 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2562  (120,050) 
สิทธิจดัสรรคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 - 

 

 ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนกังาน จาํนวน 120,050 สิทธิ 
เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 120,050 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท กับกระทรวง
พาณิชย ์และบนัทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัหุ้นละ 89 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10.68 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจากราคา
ตลาด บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 12.13 ลา้นบาท (120,050 สิทธิ ราคาสิทธิละ 101 บาท) 

 

 ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นจาํนวนเงิน 22.50 ลา้นบาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท) และสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกใหพ้นกังานใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 47.24 ลา้นบาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 189 บาท) 

 
 

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 25 ประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 7,749,950 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
77.50 ลา้นบาท บริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 24 ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน       
75 ล้านบาท  บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี  23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
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15. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสัย
จะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 2561 2562 2561 

สาํหรับงวด 3 เดือน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 4,484 5,192 3,882 4,775 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(122) 

 
(99) 

 
(104) 

 
(113) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,362 5,093 3,778 4,662 
สาํหรับงวด 9 เดือน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 8,228 7,928 7,538 7,278 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     
         และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,083) (538) (2,233) (482) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,145 7,390 5,305 6,796 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย           
ผลแตกต่างชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,810 9,810 9,810 9,810 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,330) (1,137) (1,166) (1,017) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,260 24,293 24,260 24,293 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 57,904 47,262 51,550 40,204 

รวม 90,644 80,228 84,454 73,290 
ผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (159,530) (166,962) (159,361) (167,152) 

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

รวม (77,644) (86,734) (80,590) (93,862) 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับญัชี  (15,529) (17,346) (16,118) (18,772) 
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16. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือน และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 

2561 คาํนวณโดยการนํากําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่หารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

รายการ 
สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2562 2561 

สาํหรับงวด 3 เดือน     

กาํไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั      

       ของบริษัทใหญ่ (พนับาท) 18,553 7,483 14,735 (3,665) 

     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หุน้) 7,749,950 7,500,000 7,749,950 7,500,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ (หุน้) 120,050 - 120,050 - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 7,870,000 7,500,000 7,870,000 7,500,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.36 1.00 1.87 (0.49) 

สาํหรับงวด 9 เดือน     

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (พนับาท) 25,887 33,114 30,216 29,277 

     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (หุน้) 7,749,950 7,500,000 7,749,950 7,500,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ (หุน้) 41,776 - 41,776 - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 7,791,726 7,500,000 7,791,726 7,500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3.32 4.42 3.88 3.90 

 
17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
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18. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั

หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ
เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 8 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 9 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

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

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลกูหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 5,638 8,087 
     -บริษทัร่วม 1,315 3,497 1,315 3,497 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,141 235,851 122,857 218,339 

รวม 136,456 239,348 129,810 229,923 
ลกูหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 21 21 
     -บริษทัร่วม - 1 - 1 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55 53 55 53 

รวม 55 54 76 75 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย- มูลค่ายติุธรรม     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  187,968 194,853 187,968 194,853 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 156 1,163 
     -บริษทัร่วม 15,066 12,989 14,000 11,434 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,786 1,138 10,405 1,138 

รวม 29,852 14,127 24,561 13,735 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
   -บริษทัยอ่ย - - 99 99 
   -บริษทัร่วม - 16 - 16 
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 756 756 756 756 

รวม 756 772 855 871 
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   หน่วย : พนับาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 12,334 12,886 

  -บริษทัร่วม - 5,103 - 5,103 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224,411 225,732 188,140 195,184 

รวม 224,411 230,835 200,474 213,173 
รายไดอ่ื้น     

  -บริษทัยอ่ย - - 1,300 1,283 

  -บริษทัร่วม 20 23 20 23 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,186 2,097 3,186 2,062 

รวม 3,206 2,120 4,506 3,368 

เงินปันผลรับ     
  -บริษทัยอ่ย - - 1,680 2,240 
  -บริษทัร่วม - - 15,810 18,000 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,856 2,818 2,856 2,818 

รวม 2,856 2,818 20,346 23,058 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 1,504 2,352 

  -บริษทัร่วม 4,862 11,667 3,801 10,552 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,463 368 - - 

รวม 6,325 12,035 5,305 12,904 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90 90 90 90 

ดอกเบ้ียจ่าย     
  -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11 - - 

 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
19.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดย ธนาคาร

พาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 3.88 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท 3 - 12  เดือนไป
เป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

19.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชย์
รวม 20 ลา้นบาท ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือคํ้าประกนัโดยเงิน
ฝากประจาํประเภท 3 - 12 เดือน 

19.3 ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2562 บริษัทมีวงเงิน  Forward Contract คงเหลือ  200,000 USD จากจํานวน 
200,000  USD หรือเทียบเท่า 
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20. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัได้มีการจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยายน 2561 เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้ 

 

21. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ี ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562                                                                                                                                                      
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