
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหว่างกาลรวม 

และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ     ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)   
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินแบบย่อ ของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าว จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 

(ดร.ปรีชา  สวน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 

 
 

บริษทั สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร : 10 สิงหาคม 2564 



บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
หมายเหตุ สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 98,489                      116,819                    72,304                      83,882                          

ลูกหน้ีการคา้ 6 84,369                      215,983                    71,763                      201,502                        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,084                        2,082                        2,806                        1,568                            

โฆษณาระหวา่งผลิต 5,581                        1,863                        1,171                        1,136                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,781                        971                           4,966                        -                               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

เงินฝากประจาํธนาคาร 29,328                      25,187                      20,203                      20,112                          

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 7 40,074                      80,060                      40,074                      80,060                          

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 69,402                      105,247                    60,277                      100,172                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,308                        13,553                      3,258                        11,467                          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 272,014                    456,518                    216,545                    399,727                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 13,000                      13,000                      10,000                      10,000                          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 8.1 721,065                    716,668                    710,968                    706,458                        

หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 8.2 194,376                    194,165                    193,376                    193,165                        

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 915,441                    910,833                    904,344                    899,623                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 163,944                    172,930                    6,001                        6,001                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            1,400                        1,400                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 209,052                    212,901                    207,010                    211,090                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 4,946                        5,006                        4,946                        5,006                            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 3,680                        3,511                        -                            -                               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 341                           341                           336                           336                               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,310,404                 1,318,522                 1,134,037                 1,133,456                     

รวมสินทรัพย์ 1,582,418                 1,775,040                 1,350,582                 1,533,183                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 1

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

หมายเหตุ สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 113,291                  199,498                  88,608                    178,127                     

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,296                      5,011                      2,056                      2,781                         

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 6,290                      27,574                    5,490                      23,210                       

เจา้หน้ีอ่ืน 10,637                    6,211                      5,107                      5,840                         

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19,223                    38,796                    12,653                    31,831                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 12 2,168                      1,620                      2,168                      1,620                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          811                         -                          811                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,176                      14,087                    4,234                      12,609                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 139,858                  254,812                  107,663                  224,998                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 2,901                      3,423                      2,901                      3,423                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 41,755                    43,152                    37,693                    39,313                       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 49,350                    53,002                    50,358                    53,855                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 768                         768                         867                         867                            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 94,774                    100,345                  91,819                    97,458                       

รวมหน้ีสิน 234,632                  355,157                  199,482                  322,456                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 2

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้ สอบทานแลว้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

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                    78,700                    78,700                       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 127,930                  127,930                  127,930                  127,930                     

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 34,621                    34,621                    34,621                    34,621                       

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 199                         199                         -                          -                             

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 822,959                  880,743                  647,872                  695,107                     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 253,321                  265,744                  253,477                  265,869                     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,326,230               1,396,437               1,151,100               1,210,727                  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21,556                    23,446                    -                          -                             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,347,786               1,419,883               1,151,100               1,210,727                  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,582,418               1,775,040               1,350,582               1,533,183                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 3

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 80,050                    121,248                  62,924                    109,132                     

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 56,139                    89,864                    42,388                    81,319                       

กาํไรขั้นตน้ 23,911                    31,384                    20,536                    27,813                       

เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 3,925                      2,960                      13,445                    19,360                       

รายไดอ่ื้น 2,060                      1,068                      2,153                      1,074                         

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 29,896                    35,412                    36,134                    48,247                       

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 31,057                    25,140                    27,637                    22,431                       

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,161)                     10,272                    8,497                      25,816                       

ตน้ทุนทางการเงิน (119)                        (7)                            (119)                        (7)                               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 715                         687                         -                          -                             

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (565)                        10,952                    8,378                      25,809                       

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 15 (865)                        3,701                      (967)                        3,287                         
กาํไรสาํหรับงวด 300                         7,251                      9,345                      22,522                       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (83)                          7,008                      9,345                      22,522                       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 383                         243                         -                          -                             
300                         7,251                      9,345                      22,522                       

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.01)                       0.89                        1.19                        2.86                           

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 7,870,000               7,870,000               7,870,000 7,870,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 4

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
หน่วย : พนับาท

2564 2563 2564 2563

กาํไรสาํหรับงวด 300                         7,251                      9,345                      22,522                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม 16                           (18)                          -                          -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (679)                        22,872                    (91)                          22,520                       

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 136                         (4,575)                     18                           (4,505)                        

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - สุทธิจากภาษี (543)                        18,297                    (73)                          18,015                       

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (527)                        18,279                    (73)                          18,015                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (227)                        25,530                    9,272                      40,537                       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (328)                        25,118                    9,272                      40,537                       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 101                         412                         -                          -                             

(227)                        25,530                    9,272                      40,537                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 155,154                  239,684                  126,796                  199,095                     

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 115,456                  189,753                  92,937                    157,234                     

กาํไรขั้นตน้ 39,698                    49,931                    33,859                    41,861                       

เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 17,267                    2,960                      26,787                    19,360                       

รายไดอ่ื้น 3,413                      3,957                      3,677                      3,288                         

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 60,378                    56,848                    64,323                    64,509                       

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 59,590                    63,647                    52,689                    56,010                       

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 788                         (6,799)                     11,634                    8,499                         
ตน้ทุนทางการเงิน (243)                        (15)                          (243)                        (15)                             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 470                         2,570                      -                          -                             

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,015                      (4,244)                     11,391                    8,484                         

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 15 (531)                        336                         (399)                        (136)                           
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 1,546                      (4,580)                     11,790                    8,620                         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,702                      (5,016)                     11,790                    8,620                         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (156)                        436                         -                          -                             
1,546                      (4,580)                     11,790                    8,620                         

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.22                        (0.64)                       1.50                        1.09                           

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 7,870,000               7,870,000               7,870,000               7,870,000                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 6

งบการเงินรวม



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
หน่วย : พนับาท

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 1,546                      (4,580)                     11,790                    8,620                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม 5                             18                           -                          -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (15,603)                   (19,240)                   (15,490)                   (18,942)                      

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 3,121                      3,847                      3,098                      3,788                         

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - สุทธิจากภาษี (12,482)                   (15,393)                   (12,392)                   (15,154)                      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี (461)                        -                          -                          -                             

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (12,938)                   (15,375)                   (12,392)                   (15,154)                      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (11,392)                   (19,955)                   (602)                        (6,534)                        

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,182)                   (20,248)                   (602)                        (6,534)                        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (210)                        293                         -                          -                             

(11,392)                   (19,955)                   (602)                        (6,534)                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ ส่วนเกิน(ตํ่า)กว่าทุนจาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ 

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จ่ายโดยใชหุ้้น การเปลี่ยนแปลงสดัส่วน การแปลงค่า เงินลงทุนใน สินทรัพย์ อื่นของ ผูถ้ือหุ้นบริษทั 

เป็นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย งบการเงิน หลกัทรัพย์ ทางการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ใหญ่

หมายเหตุ และบริษทัร่วม เผือ่ขาย ไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2563
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 78,700                        127,930                      34,621                        204                                8,500                  891,177                 (211)                                132,277                -                      132,066             1,273,198        23,821            1,297,019       
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชี 3 (132,277)             254,800             122,523             122,523             -                   122,523          
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 78,700                        127,930                      34,621                        204                                8,500                  891,177                 (211)                                  -                       254,800             254,589             1,395,721        23,821            1,419,542       
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2563 (5,016)                    18                                   -                     (15,250)             (15,232)             (20,248)            293                (19,955)           
บริษทัร่วมขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และมีผลขาดทุนโดยไม่เสียการควบคุม (5)                                   (5)                     (5)                    
เงินปันผลจ่าย 14 (78,700)                  (78,700)            (78,700)           
เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายให้ส่วนไดเ้สีย

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,100)            (2,100)             
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2563 78,700                        127,930                      34,621                        199                                8,500                  807,461                 (193)                                  -                       239,550             239,357             1,296,768        22,014            1,318,782       

ปี 2564
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2564 78,700                        127,930                      34,621                        199                                8,500                  880,743                 (192)                                  -                       265,936             265,744             1,396,437        23,446            1,419,883       
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2564 :-

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2564 1,702                     5                                       -                       (12,428)             (12,423)             (10,721)            (210)               (10,931)           
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชนข์องพนกังานของบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษี (461)                      (461)                   -                   (461)                

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2564 1,241                     5                                       -                       (12,428)             (12,423)             (11,182)            (210)               (11,392)           
เงินปันผลจ่าย 14 (59,025)                  (59,025)            (59,025)           
เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายให้ส่วนไดเ้สีย

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (1,680)            (1,680)             
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2564 78,700                        127,930                      34,621                        199                                8,500                  822,959                 (187)                                  -                       253,508             253,321             1,326,230        21,556            1,347,786       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 8

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : พนับาท
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

  ส่วนไดเ้สียที่ 
  ไม่มีอาํนาจ  

ควบคุม

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

หมายเหตุ
ทุนสาํรองตามกฎหมาย

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย

สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวยีนอื่น

ปี 2563

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 78,700                         127,930                       34,621                         8,500                              705,321              132,212                  -                                    1,087,284           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 (132,212)                254,735                            122,523              

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 78,700                         127,930                       34,621                         8,500                              705,321              -                         254,735                            1,209,807           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2563 8,620                  (15,154)                             (6,534)                 
เงินปันผลจ่าย 14 (78,700)               (78,700)               
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2563 78,700                         127,930                       34,621                         8,500                              635,241              -                         239,581                            1,124,573           

ปี 2564
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2564 78,700                         127,930                       34,621                         8,500                              695,107              -                         265,869                            1,210,727           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2564 11,790                (12,392)                             (602)                    

เงินปันผลจ่าย 14 (59,025)               (59,025)               
ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2564 78,700                         127,930                       34,621                         8,500                              647,872              -                         253,477                            1,151,100           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 9

หน่วย : พนับาท

         ทุนที่ออก         
และชาํระแลว้

        ส่วนเกิน         
มูลค่าหุ้นสามญั

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
       รวมส่วน       

 ของผูถ้ือหุ้นยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 1,546                      (4,580)                     11,790                    8,620                         
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (531)                        336                         (399)                        (136)                           
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 6,291                      5,478                      6,042                      5,270                         
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,114                      266                         1,114                      266                            
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (154)                        265                         (154)                          -                               
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลดลง   -                            (9,810)                       -                            (9,810)                        
หน้ีสูญเพ่ิมข้ึน   -                            9,810                        -                            9,810                         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                              -                            (9,000)                     (15,000)                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                              -                            (1,120)                     (1,400)                        
เงินปันผลรับจากการลงทุน (3,667)                     (2,960)                     (3,667)                     (2,960)                        
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (13,600)                     -                            (13,000)                     -                               
ดอกเบ้ียรับ (297)                        (875)                        (233)                        (442)                           
ตน้ทุนทางการเงิน 243                         15                           243                         15                              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (37)                          (1)                            (37)                          (205)                           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,575                      1,680                      1,352                      1,467                         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (470)                        (2,570)                       -                              -                               

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (7,987)                     (2,946)                     (7,069)                     (4,505)                        

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในกองทุนเปิด 40,023                    14,746                    40,023                    1,681                         
ลูกหน้ีการคา้ 131,614                  182,399                  129,739                  162,389                     
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,025)                     526                         (1,264)                     1,089                         
โฆษณาระหวา่งผลิต (3,718)                     (4,321)                     (35)                          (5,684)                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,245                      5,371                      8,209                      4,603                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   -                            349                           -                              -                               

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานลดลง
เจา้หน้ีการคา้ (86,207)                   (94,417)                   (89,519)                   (70,931)                      
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (20,049)                   (42,190)                   (19,178)                   (33,889)                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,911)                     (14,392)                   (8,375)                     (12,445)                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,972)                     (2,096)                     (2,972)                     (2,096)                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   -                            (100)                          -                            (100)                           

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 49,013                    42,929                    49,559                    40,112                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 10

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (1/3)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2564 2563 2564 2563

จ่ายดอกเบ้ีย (243)                        (15)                          (243)                        (15)                             
จ่ายภาษีเงินได้ (6,592)                     (13,742)                   (5,777)                     (12,455)                      
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 802                           -                              -                              -                               

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 42,980                    29,172                    43,539                    27,642                       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจาํธนาคาร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (4,141)                     15,477                    (91)                          12,496                       
รับดอกเบ้ีย 320                         1,042                      259                         631                            
ซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - กองทุนส่วนบุคคล (30,000)                   (60,000)                   (30,000)                   (60,000)                      
ซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด   -                            (1,832)                       -                            (1,832)                        
ซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

- หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (211)                          -                            (211)                          -                               
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,966)                     (4,793)                     (1,962)                     (4,732)                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 154                         935                         154                           -                               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,000                      15,000                    9,000                      15,000                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                              -                            1,120                      1,400                         
เงินปันผลรับจากการลงทุน 3,667                      2,960                      3,667                      2,960                         
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

- กองทุนส่วนบุคคล 10,000                      -                            10,000                      -                               
เงินสดรับจากผลตอบแทนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

- กองทุนส่วนบุคคล 13,600                      -                            13,000                      -                               
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 423                         (31,211)                   4,936                      (34,077)                      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,028)                     (261)                        (1,028)                     (261)                           
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,680)                     (2,100)                       -                              -                               
เงินปันผลจ่าย (59,025)                   (78,700)                   (59,025)                   (78,700)                      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (61,733)                   (81,061)                   (60,053)                   (78,961)                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (18,330)                   (83,100)                   (11,578)                   (85,396)                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 116,819                  177,396                  83,882                    164,788                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 98,489                    94,296                    72,304                    79,392                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 11

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (2/3)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
สอบทานแลว้

งบการเงินรวม
2564 2563 2564 2563

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
โอนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกินหน่ึงปีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 971                         2,708                        -                              -                               
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

 - หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (15,603)                   (19,240)                   (15,490)                   (18,942)                      
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5                             18                             -                              -                               
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม (461)                          -                              -                              -                               

เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากการท่ีบริษทัร่วมขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และมีผลขาดทุนโดยไม่เสียการควบคุม   -                            (5)                              -                              -                               

อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 476                           -                              -                              -                               
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบ
ในการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   -                            577                           -                            577                            

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน :- 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ในการนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   -                            153,153                    -                            153,153                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,054   -                            1,054   -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 12

บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (3/3)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หนา้ 13 
 

 

 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 
 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 และ 10 ตามลาํดบั 
 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวม และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามประกาศ 
ของสําน ักงานคณะกรรมการกําก บัหลกัทร ัพย แ์ละตลาดหลกัทร ัพย  ์ยก เว น้งบการ เ ง ินของ 
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมไดม้ีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 

 

2.2 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

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

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 
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 บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจาก             
บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั    

บริษทั มีเดีย อินไซด ์จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั เอม็ไอเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 60.00 60.00 ไทย 

บริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงคอ็ก) จาํกดั 60.00 60.00 ไทย 

MEDIA  INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED 60.00 60.00 สาธารณรัฐแห่ง 

           สหภาพเมียนมาร์ 
 

2.4 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัของบริษทักบับริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินระหว่างกาล
รวมแลว้  

 
2.5 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

2.5.1 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 
2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม       

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั

ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกไม่ตอ้งปรับปรุงขอ้มูล
เปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา 

ผลกระทบตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายละเอียดผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั

คร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 153,153 
องคป์ระกอบของภาษีเงินได ้ (30,630) 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 122,523 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ 
    ทางการเงินมาถือปฏิบติั 

 
122,523 

 
 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

นโยบายการบญัชี และวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติั
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

หน่วย : พนับาท              

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด 128 73 105 59 
เงินฝากธนาคาร 69,333 52,755 51,378 33,060 
เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 29,028 63,991 20,821 50,763 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,489 116,819 72,304 83,882 
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6. ลูกหนีก้ารค้า      
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 53,414 141,061 49,335 140,178 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,291 27,024 7,241 30,923 

รวม 60,705 168,085 56,576 171,101 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22,779 35,439 15,187 22,602 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 885 12,459 - 7,799 

รวม 23,664 47,898 15,187 30,401 
รวมลูกหน้ีการคา้ 84,369 215,983 71,763 201,502 

 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอืน่ 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 

   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 40,000 80,000 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 74 60 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 40,074 80,060 

                 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุน
เปิดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด ไดน้าํไปแสดงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 

             หน่วย : พนับาท 
 

รายการ 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

37 1 37 205 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 24 227 24 - 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 61 228 61 205 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน่ 
8.1 หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

ส่วนบุคคลสาํหรับงวดหกเดือน 
30 มิถุนายน 

2564 
30 มิถุนายน 

2563 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั       

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

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519 5,519 211 590 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.35 0.35 11,261 11,261 1,867 1,167 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.60 0.60 1,710 1,710 - 11 

รวมราคาทุน   31,386 31,386 2,772 2,462 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 148,222 163,456   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 179,608 194,842   

บริษัทอื่น       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   387 387 26 21 

2.  บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง   14 14 - - 

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

4.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 52 52 - - 

รวมราคาทุน 4,525 4,525 26 21 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (2,524) (2,684)   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 2,001 1,841   

กองทุนส่วนบุคคล     

1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 190,000 190,000 3,000 - 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 280,000 250,000 10,000 - 

3.  บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 50,000 60,000 - - 

รวมราคาทุน 520,000 500,000 13,000 - 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 9,359 9,775   

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - มูลค่ายติุธรรม 529,359 509,775   

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - สุทธิ      

      (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 710,968 706,458 15,798 2,483 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 10,000 10,000 600 - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 97 210   

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - สุทธิ (บริษัทย่อย) 10,097 10,210 600 - 

รวมหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - สุทธิ (งบการเงินรวม) 721,065 716,668 16,398 2,483 
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 หน่วย : พนับาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 290,634 290,634 
3.  บมจ. สหพฒันพิบูล พาณิชย ์ กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 330,000 330,000 
4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี แฟชัน่ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000 120,000 

  
ในปี 2563 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 39,800 หุ้น (ราคาทุนหุ้นละ 

46.04 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 1,832,250.00 บาท และได้ลงทุนในบริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกัด (มหาชน) 
จาํนวน 422 หุน้ (ราคาทุนหุน้ละ 35 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 14,770.00 บาท 

 

8.2 หลกัทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
             หน่วย : พนับาท 

รายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินรวม) 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือน

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน   
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - บริษัทอืน่         

1.   บริษทั  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั 0.08 0.08 1,000 1,000 1,000 1,000 400 - 

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

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

4.   บริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38 ** 1,388 ** 1,388 ** 1,388 ** 1,388 17 14 

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

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

7.   บริษทั  เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์         

                   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 2.00 2.00 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 

8.   บริษทั  อิมพีเรียล เทคโนโลย ีแมเนจเมน้ท ์ 0.18 0.18 * 6,250 * 6,250 * 6,250 * 6,250 - - 

                   เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)         

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

10. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00 400 400 400 400 60 60 

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

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

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

14. บริษทั  แดร่ีไทย จาํกดั 3.04 3.04 ** 5,850 ** 5,850 ** 5,850 ** 5,850 - 163 

15. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.42 0.42 ** 3,375 ** 3,164 **3,375 ** 3,164 342 190 

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

17. บริษทั  นูทรีชัน่ เฮา้ส์  จาํกดั 0.03 0.03 12 12 12 12 - - 

18. บริษทั  พีเอ แคปปิตอล  จาํกดั 0.02 0.02 3 3 3 3 - - 

รวมราคาทุน   55,395 55,184 55,395 55,184 869 477 
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 หน่วย : พนับาท 

 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั จาํนวน 21,094 หุน้ (ราคาทุนหุน้ละ 10 

บาท) เป็นจาํนวนเงิน 210,940.00 บาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทั อีสเทิร์น รับเบอร์ จาํกดั ไดเ้สร็จส้ินการชาํระบญัชี บริษทับนัทึกรับเงินคืน

จากการชาํระบญัชีเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 238.26 บาท และไดรั้บเป็นหุน้ในหุน้ของ บริษทั  นูทรีชัน่ เฮา้ส์  จาํกดั 
จาํนวน 460 หุน้ มูลค่า 12,199.20 บาท และหุน้ของ บริษทั  พีเอ แคปปิตอล  จาํกดั จาํนวน 2,475 หุน้ มูลค่า  2,475.00 
บาท รวมรับรู้รายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 14,912.46 บาท โดยรับรู้กาํไร
จากการชาํระบญัชีไวใ้นบญัชีกาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 14,912.46 บาท 

 
ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทั ดิจินคร จาํกดั ไดเ้สร็จส้ินการชาํระบญัชี บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรับเงิน

คืนจากการชําระบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 3,548,734.65 บาท และ 
3,259,042.03 บาท ตามลาํดบั โดยรับรู้กาํไรจากการชาํระบญัชีไวใ้นบญัชีกาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีแสดง
ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 
144,927.47 บาท และ 559,042.03 บาท ตามลาํดบั 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
          หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนการถือหุ้น % ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 30 163,944 172,930 6,001 6,001 

 
 
 
 

รายการ 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินรวม) 

มูลค่าเงินลงทุน          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือน

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน   
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดทุน **(6,113) **(6,113) **(6,113) **(6,113)   

         ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด *(17,697) *(17,697) *(17,697) *(17,697)   

      หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - มูลค่าตามบญัชี 31,585 31,374 31,585 31,374   

บวก ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 161,791 161,791 161,791 161,791   

รวมหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - มูลคา่ยติุธรรม 193,376 193,165 193,376 193,165   

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 207 (2 ปี) (ครบกาํหนดวนัท่ี 2 ตุลาคม 2565) 1,000 1,000 - -   

 รวมหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - มูลคา่ยติุธรรม 194,376 194,165 193,376 193,165 869 477 
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หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับงวดหกเดือน 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000 20,000 9,000 15,000 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

งบการเงินรวม 
2564 2563 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 470 2,570 
 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

30 มิ.ย. 
2563 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,331.36 1,407.65 773.33 810.25 1.57 8.57 
 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  หน่วย : พนับาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุ้น % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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 
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   หน่วย: พนับาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

30 มิถุนายน 
2563 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511 6,511 - - 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500 3,500 1,120 1,400 

รวม    1,120 1,400 
 

 
 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่ายานพาหนะ อายสุญัญาเช่า 2 - 4 ปี แสดงดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน   
ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 5,868 - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
       ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 577 
รวม 5,868 577 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,054 5,291 
ตดัจาํหน่าย (577) - 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 6,345 5,868 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด (862) - 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,114) (862) 
ตดัจาํหน่าย 577 - 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด (1,399) (862) 
มูลค่าตามบัญชี 4,946 5,006 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่า แสดงดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 5,864 - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16   
       มาถือปฏิบติัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 577 
บวก ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย - 21 
รวม 5,864 598 
บวก เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - เงินตน้ 1,054 5,291 
                                        - ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย 50 911 
หกั จ่ายชาํระระหวา่งงวด - เงินตน้ (1,028) (825) 
                                          - ดอกเบ้ียจ่าย (243) (111) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 5,697 5,864 
 หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (628) (821) 
 รวม 5,069 5,043 
 หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,168) (1,620) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 2,901 3,423 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเกิดจากสัญญาเช่ายานพาหนะ มีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 

2566 - 2567 
 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์     
ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 43,152 49,613 39,313 46,200 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,000 2,164 852 1,876 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 575 1,197 500 1,059 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด  (2,972) (9,822) (2,972) (9,822) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 41,755 43,152 37,693 39,313 

 
14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 

 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 27 ประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปัน
ผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 7,870,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 59.03 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายให้ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และมีมติอนุมติัให้บริษทั
สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลแก่ผูถ้ือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ซ่ึงมีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จาํนวน 7,870,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 78.70 ลา้นบาท บริษทั
ไดจ้่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ลา้นบาท 

 
15. ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 และ 2563  คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
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ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย: พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2563 2564 2563 

สาํหรับงวด 3 เดือน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (698) 425 (698) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     
         และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (167) 3,276 (269) 3,287 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ (865) 3,701 (967) 3,287 
สาํหรับงวด 6 เดือน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด - 578 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     
         และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (531) (242) (399) (136) 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ (531) 336 (399) (136) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
ผลแตกต่างชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน     
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (74) (60) (74) (60) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน     
     ในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 23,810 23,810 23,810 23,810 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 4,705 638 3,631 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 41,755 43,152 37,693 39,313 

รวม 70,196 67,540 65,060 63,063 
ผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
¤      ในความตอ้งการของตลาด (155,154) (170,757) (155,057) (170,547) 
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
¤      ท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (161,791) (161,791) (161,791) (161,791) 

รวม (246,749) (265,008) (251,788) (269,275) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (49,350) (53,002) (50,358) (53,855) 
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16. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
 

17. รายการบัญชีกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทัหรือโดยการ

ถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไป  

 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 9 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

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

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้     
     -บริษทัยอ่ย - - 1,994 9,835 
     -บริษทัร่วม 1,116 2,085 1,116 2,085 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,589 166,000 53,466 159,181 

รวม 60,705 168,085 56,576 171,101 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 15 16 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 19 15 19 

รวม 15 19 30 35 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด      

  - มูลค่ายติุธรรม     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  179,608 194,842 179,608 194,842 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 220 642 
     -บริษทัร่วม 2,130 9,878 2,127 8,585 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,042 10,403 2,042 10,403 

รวม 4,172 20,281 4,389 19,630 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 534 - 
     -บริษทัร่วม 88 - 88 - 

รวม 88 - 622 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
   -บริษทัยอ่ย - - 99 99 
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 120 120 120 

รวม 120 120 219 219 
กาํไรจากการชาํระบญัชีของสินทรัพยท์าง     
การเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - หลกัทรัพยท่ี์ไม่     
อยูใ่นความตอ้งการของตลาด     
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 145 - 559 
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   หน่วย : พนับาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 2,046 4,154 
  -บริษทัร่วม - 354 - 354 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,054 133,956 78,297 120,768 

รวม 89,054 134,310 80,343 125,276 
รายไดอ่ื้น     
  -บริษทัยอ่ย - - 436 552 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,024 1,812 1,024 1,812 

รวม 1,024 1,812 1,460 2,364 
เงินปันผลรับ     
  -บริษทัยอ่ย - - 1,120 1,400 
  -บริษทัร่วม - - 9,000 15,000 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,772 2,462 2,772 2,462 

รวม 2,772 2,462 12,892 18,862 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 396 871 
  -บริษทัร่วม 581 1,285 581 1,285 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 2,670 11 209 

รวม 595 3,955 988 2,365 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60 - 60 

 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
18.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกนั ท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 5.19 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน และ 12  
เดือนไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

18.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชย์
รวม 20 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือคํ้าประกนัโดยเงิน
ฝากประจาํประเภท 3 เดือน และ 12 เดือน 

18.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 
200,000  USD หรือเทียบเท่า 

18.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน อนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคาร
และการซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน เป็นจาํนวนเงิน 0.56 ลา้นบาท  
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19. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์และประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

20. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ี ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัแลว้ เม่ือ

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                           
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