
 

 

 

 

บริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จาํกดั (มหาชน)  
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ        ผู้ถือหุ้นบริษทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) 

                  (เดมิช่ือ บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)) 

ความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั  

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ

เฉพาะของบริษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

  กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 25 ซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งกาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง และมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

  ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรวบรวม

ขอ้มลูรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการ

ตรวจสอบรายงานรายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบลกัษณะความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
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ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบนโยบายการ

กาํหนดราคา และไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

  จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

ข้อมูลอืน่ 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ต่อ    

ขอ้มลูอ่ืน  

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ 

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง   

• ประเมินการนําเสนอ  โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบ

การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจน

เร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุด    

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.ปรีชา  สวน) 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 64,369,681.50        292,333,312.32      54,545,962.33        59,803,565.50        

เงินลงทุนชั�วคราว

เงินฝากประจําธนาคาร 55,341,968.89        20,197,662.04        47,341,968.89        12,181,727.11        

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 4.3 และ 6 163,150,548.79      105,377,334.43      151,842,030.03      76,166,378.36        

รวมเงินลงทุนชั�วคราว 218,492,517.68      125,574,996.47      199,183,998.92      88,348,105.47        

ลูกหนี�การค้า 4.4 และ 7 336,504,174.98      333,842,020.52      305,264,700.70      168,865,496.89      

ลูกหนี�อื�น

รายได้ค้างรับ 94,235.53               71,116.81               61,839.95               59,920.05               

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,677,460.42          4,394,659.60          3,606,833.96          3,294,721.63          

อื�น ๆ 374,815.51             1,753,654.85          395,580.13             718,493.86             

รวมลูกหนี�อื�น 4,146,511.46           6,219,431.26          4,064,254.04          4,073,135.54          

โฆษณาระหว่างผลิต 4.5 5,123,931.46          6,256,219.42          4,409,050.84          329,686.74             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 19,585,401.65        2,468,430.94          15,343,422.55        1,303,137.41          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 648,222,218.73      766,694,410.93      582,811,389.38      322,723,127.55      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคํ�าประกัน 8,000,000.00          8,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 4.6 และ 8 609,108,951.20      510,724,163.44      599,298,599.95      510,724,163.44      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9 162,370,675.09      144,876,284.17      8,701,470.00          6,001,470.00          

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.6 และ 10 -                         -                         1,400,000.00          22,766,010.00        

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 4.6 และ 11 32,326,940.00        36,488,455.00        31,326,940.00        35,488,455.00        

เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 4.6 และ 12 -                         11,235,000.00        -                         11,235,000.00        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 13 199,571,539.38      194,571,463.57      197,982,104.03      175,581,332.05      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.8 และ 14 -                         19,049.50               -                         -                         

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน 4,368,626.04          7,195,242.26          -                         2,434,991.43          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 741,038.14             561,138.64             141,827.00             125,518.00             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,016,487,769.85   913,670,796.58      843,850,940.98      769,356,939.92      

รวมสินทรัพย์ 1,664,709,988.58   1,680,365,207.51   1,426,662,330.36   1,092,080,067.47   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 1

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า 258,323,473.32    348,178,559.83    227,728,606.81    123,602,673.24    

เจ้าหนี�อื�น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,623,713.51        7,621,765.77        3,231,101.32        6,907,419.91        

ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย 53,968,198.00      45,503,753.42      49,588,698.00      13,400,000.00      

อื�น ๆ 925,840.25            1,397,097.82        762,293.85            315,969.50            

รวมเจ้าหนี�อื�น 58,517,751.76      54,522,617.01      53,582,093.17      20,623,389.41      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,045,227.56        5,802,488.50        8,045,227.56        1,698,821.32        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 25,832,221.16      7,171,493.45        22,767,109.80      1,767,123.34        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 350,718,673.80    415,675,158.79    312,123,037.34    147,692,007.31    

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4.10 และ 15 47,262,096.34      45,430,159.34      40,203,851.34      22,289,101.34      

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.11 และ 22 17,346,642.51      22,013,842.17      18,772,210.68      26,260,516.77      

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 884,000.00            784,000.00            983,000.00            1,081,500.00        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 65,492,738.85      68,228,001.51      59,959,062.02      49,631,118.11      

รวมหนี�สิน 416,211,412.65    483,903,160.30    372,082,099.36    197,323,125.42    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 2

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 16 และ 17

หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 78,700,000.00      78,700,000.00      

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00      75,000,000.00      

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 77,499,500.00      77,499,500.00      

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00      75,000,000.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 17 117,245,550.00    95,000,000.00      117,245,550.00    95,000,000.00      

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.12 และ 17 22,495,500.00      -                         22,495,500.00      -                         

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 19,948.15              91,689.57              -                         -                         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 8,500,000.00        7,500,000.00        8,500,000.00        7,500,000.00        

ยังไม่ได้จัดสรร 866,823,277.99    844,796,215.05    695,118,390.09    567,263,355.40    

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 133,467,161.10    149,832,437.59    133,721,290.91    149,993,586.65    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,226,050,937.24 1,172,220,342.21 1,054,580,231.00 894,756,942.05    

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 22,447,638.69      24,241,705.00      -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,498,575.93 1,196,462,047.21 1,054,580,231.00 894,756,942.05    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,664,709,988.58 1,680,365,207.51 1,426,662,330.36 1,092,080,067.47 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 3

หน่วย : บาท

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 702,318,425.92    742,201,327.06    572,647,748.37    264,176,880.30    

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 465,077,728.29    519,878,087.77    362,065,769.94    179,343,288.98    

กําไรขั�นต้น 237,240,697.63    222,323,239.29    210,581,978.43    84,833,591.32      

เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 13,118,950.75      10,314,100.00      34,210,950.75      138,896,020.00    

รายได้อื�น

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขาย 4.6 และ 8 14,037,952.49      3,253,675.11        14,037,952.49        -                           

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9 -                         18,328,863.92      -                         40,420,337.93      

อื�น ๆ 11,697,879.15      32,215,656.79 13,017,986.36 11,958,172.66      

รวมรายได้อื�น 25,735,831.64      53,798,195.82      27,055,938.85      52,378,510.59      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 276,095,480.02    286,435,535.11    271,848,868.03    276,108,121.91    

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 159,328,208.07 160,682,480.91 140,754,712.59 74,857,478.13

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.12 และ 17 22,495,500.00      -                         22,495,500.00      -                         

ต้นทุนทางการเงิน 10,815.18              -                         -                         -                         

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9 31,489,740.62      29,404,090.78      -                         -                         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 125,750,697.39    155,157,144.98    108,598,655.44    201,250,643.78    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.13 และ 22 22,070,612.02      28,373,291.73      20,784,546.98      13,389,518.01      

กําไรสําหรับปี 103,680,085.37    126,783,853.25    87,814,108.46      187,861,125.77    

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 100,988,642.91    121,401,623.22    87,814,108.46      187,861,125.77    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,691,442.46        5,382,230.03        -                         -                         

103,680,085.37    126,783,853.25    87,814,108.46      187,861,125.77    

กําไรต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 4.14 และ 23 13.35                     16.19                     11.61                     25.05                     

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้ใน- 7,562,488.00        7,500,000              7,500,000              7,500,000.00        

การคํานวณกําไรต่อหุ้น (หุ้น) 7,562,488              7,500,000              7,562,488              7,500,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 4

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับปี 103,680,085.37    126,783,853.25    87,814,108.46      187,861,125.77    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (193,442.21)          -                         -                         -                         

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (4,250,065.24)       73,886,675.37      (4,060,416.49)       73,886,675.37      

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 850,013.04            (14,777,335.07)     812,083.29            (14,777,335.08)     

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษี (3,400,052.20)       59,109,340.30      (3,248,333.20)       59,109,340.29      

กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขายเนื�องจากจําหน่าย (16,279,953.17)     (1,491,292.47)       (16,279,953.17)     -                         

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 3,255,990.63        298,258.49            3,255,990.63        -                         

กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขายเนื�องจากการจําหน่าย-สุทธิจากภาษี (13,023,962.54)     (1,193,033.98)       (13,023,962.54)     -                         

รวมผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขาย-สุทธิจากภาษี (16,424,014.74)     57,916,306.32      (16,272,295.74)     59,109,340.29      

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 15 -                         (2,280,032.00)       -                         (849,788.00)          

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ -                         456,006.80            -                         169,958.00            

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี -                         (1,824,025.20)       -                         (679,830.00)          

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี 985,988.64            -                         -                         -                         

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (15,631,468.31)     56,092,281.12      (16,272,295.74)     58,429,510.29      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 88,048,617.06      182,876,134.37    71,541,812.72      246,290,636.06    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 85,448,206.00      177,547,819.48    71,541,812.72      246,290,636.06    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,600,411.06        5,328,314.89        -                         -                         

88,048,617.06      182,876,134.37    71,541,812.72      246,290,636.06    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 125,750,697.39    155,157,144.98    108,598,655.44    201,250,643.78    

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 6,197,811.79        6,782,403.43        6,342,971.02        3,290,786.04        

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   -                           5,599.80                  -                             -                           

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (14,037,952.49)     (3,253,675.11)       (14,037,952.49)       -                           

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                           (18,328,863.92)       -                           (40,420,337.93)     

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,028,280.00)         -                           (1,028,280.00)       -                         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                             -                           (18,900,000.00)     (22,699,920.00)     

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                             -                           (2,240,000.00)       (105,882,000.00)   

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น (5,118,950.75)       (6,314,100.00)       (5,070,950.75)       (6,314,100.00)       

ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (8,000,000.00)       (4,000,000.00)       (8,000,000.00)       (4,000,000.00)       

ดอกเบี�ยรับ (792,074.38)          (1,480,863.09)       (629,670.95)          (569,121.03)          

ต้นทุนทางการเงิน 10,815.18              -                         -                         -                         

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย 28,184.03              84,936.22              28,184.03              6,792.82                

กําไรจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์ (56,348.14)            (1,301,429.77)       (56,069.77)            (1,227,921.37)       

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,052,542.87)       (406,478.06)          (975,357.73)          (194,501.44)          

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,427,740.00        3,696,169.00        3,002,293.00        2,065,292.00        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื�น 8,535.00                138,350.00            8,535.00                138,350.00            

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (31,489,740.62)     (29,404,090.78)       -                             -                           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 73,847,894.14      101,375,102.70    67,042,356.80      25,443,962.87      

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

เงินลงทุนในกองทุนเปิด (56,720,671.49)     185,544,972.21    (74,700,293.94)     21,130,827.75      

ลูกหนี�การค้า (8,181,302.53)       16,880,174.73      16,241,385.99      (26,631,111.89)     

ลูกหนี�อื�น 2,085,813.52        10,626,914.69      1,045,179.98        6,919,305.77        

โฆษณาระหว่างผลิต 1,132,287.96        (5,596,352.90)       (508,710.39)          (60,420.22)            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (15,068,035.76)     (1,707,059.62)       (12,297,670.41)     (1,303,137.41)       

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกัน   -                           4,500,000.00          -                             -                           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (195,899.50)          797,921.00            182,500.00            44,396.64              

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

เจ้าหนี�การค้า (75,701,774.51)     (46,802,501.19)     (96,169,926.98)     (5,081,025.08)       

เจ้าหนี�อื�น 3,598,072.90        5,806,261.09        4,834,781.31        5,201,221.37        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 18,803,192.33      (1,230,193.14)       16,882,071.08      (879,983.48)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 9

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (1/4)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

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

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,595,803.00)       (8,285,835.00)       (1,432,469.00)       (8,285,835.00)       

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 100,000.00            (40,000.00)            (98,500.00)            (40,000.00)            

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (57,896,225.94)     261,869,404.57    (78,979,295.56)     16,458,201.32      

ดอกเบี�ยจ่ายที�เป็นเงินสด (10,815.18)              -                           -                           -                           

จ่ายภาษีเงินได้ (22,438,003.90)     (28,756,178.01)     (19,064,002.16)     (10,435,357.80)     

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 2,713,475.70        4,978,434.63        2,406,807.40        2,098,462.99        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (77,631,569.32)     238,091,661.19    (95,636,490.32)     8,121,306.51        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ�มขึ�น)ลดลง (35,144,306.85)     42,465,548.63      (35,160,241.78)     39,448,634.55      

รับดอกเบี�ย 768,955.66            1,660,237.97        627,751.05            750,465.74            

ซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                           (1,500.00)                -                           (1,500.00)              

ซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม   -                           (15,506,610.00)       -                           (15,506,610.00)     

ซื�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย - กองทุนส่วนบุคคล (110,000,000.00)   (100,000,000.00)   (100,000,000.00)   (100,000,000.00)   

ซื�อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ   -                           (11,235,000.00)       -                           (11,235,000.00)     

ซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (632,820.00)          (6,043,760.00)       (632,820.00)          (5,043,760.00)       

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (10,523,737.75)     (4,892,883.12)       (10,495,345.60)     (1,221,076.49)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                           8,550,000.00          -                           8,550,000.00        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื�น 5,674,680.00          -                           5,674,680.00          -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 56,355.14              1,756,074.77        56,074.77              1,392,523.37        

เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น 139,400.00            672,000.00            139,400.00            672,000.00            

เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 30.00                       -                           30.00                       -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 16,358,116.32      53,054,481.17      16,358,116.32        -                           

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18,932,000.00      22,699,920.00      18,900,000.00      22,699,920.00      

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                             -                           2,240,000.00        105,882,000.00    

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น 5,118,950.75        6,314,100.00 5,070,950.75        6,314,100.00        

เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 8,000,000.00        4,000,000.00        8,000,000.00        4,000,000.00        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (101,252,376.73)   3,492,609.42        (89,221,404.49)     56,701,697.17      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 10

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/4)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลที�บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (3,360,000.00)       (19,368,000.00)       -                             -                           

เงินปันผลจ่าย (75,000,000.00)     (52,500,000.00)     (75,000,000.00)     (52,500,000.00)     

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 47,240,550.00        -                           47,240,550.00        -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (31,119,450.00)     (71,868,000.00)     (27,759,450.00)     (52,500,000.00)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (210,003,396.05)   169,716,270.61    (212,617,344.81)   12,323,003.68      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 292,333,312.32    122,617,041.71    59,803,565.50      47,480,561.82      

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เพิ�มขึ�น

จากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1)   -                             -                           207,359,741.64      -                           

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�โอนออกจากการเปลี�ยนประเภท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (งบประกอบ 2) (17,960,234.77)       -                             -                             -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 64,369,681.50      292,333,312.32    54,545,962.33      59,803,565.50      

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (193,442.21)            -                             -                             -                           

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (4,250,065.24)       73,886,675.37      (4,060,416.49)       73,886,675.37      

กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย (16,279,953.17)     (1,491,292.47)       (16,279,953.17)       -                           

โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 4,211,240.87          -                           2,700,000.00          -                           

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ

ขายเงินลงทุน   -                           (33,333,500.00)       -                           (33,333,500.00)     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�นจากการปรับปรุงประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม 985,988.64              -                             -                             -                           

อุปกรณ์เพิ�มขึ�นจากเจ้าหนี�ทรัพย์สิน 674,156.85            11,700.00              674,156.85              -                           

แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขาย 11,234,970.00        -                           11,234,970.00        -                           

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ�มขึ�น   -                           (456,006.80)            -                           (169,958.00)          

-  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น   -                           2,280,032.00          -                           849,788.00            

-  กําไรสะสมลดลง   -                           (1,770,199.54)         -                           (679,830.00)          

-  ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง   -                           (53,825.66)              -                             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 11

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/4)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

การรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย

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

       หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359,741.64    

ลูกหนี�การค้า 152,640,589.80    

ลูกหนี�อื�น 1,034,378.58        

โฆษณาระหว่างผลิต 3,570,653.71        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,742,614.73        

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน - บริษัท ดิจินคร จํากัด 300,000.00            

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574,245.55      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,929,843.53        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 198,809.00            

เจ้าหนี�การค้า (200,295,860.55)   

เจ้าหนี�อื�น (27,449,765.60)     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (4,135,472.78)       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (4,117,915.38)       

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (16,344,926.00)     

ทุนสํารองตามกฎหมาย (1,000,000.00)       

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ 134,006,936.23    

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการ (18,966,010.00)     

กําไรสะสมที�รับโอนจากการรวมกิจการ 115,040,926.23    

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ�งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทําให้กิจการสูญเสียอํานาจควบคุม 

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

       หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960,234.77      

ลูกหนี�การค้า 5,519,148.07        

ลูกหนี�อื�น 10,225.00              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,049.50              

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน 84,956.49              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 16,000.00              

เจ้าหนี�การค้า (14,153,312.00)     

เจ้าหนี�อื�น (277,095.00)          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (142,464.62)          

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (4,825,501.34)       

สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที�โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,211,240.87        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� หน้า 12

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (4/4)



 

 บริษัท ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2   สถานท่ีตั้งบริษทั เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท 

          เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.3   ลกัษณะธุรกิจ (1)   เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 

 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 ตามลาํดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี

บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกบับริษทั ซ่ึงได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2560 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม

ช่ือบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ในวนัเดียวกนั ส่วน

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน           

การรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และ

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ยกเวน้งบการเงินของ  MEDIA  INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการจดัทาํงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตาม

นโยบายบญัชีเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 

2.2   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.3   งบการเงินรวมน้ี จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัยอ่ย 

และส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
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บริษัทย่อย 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2561 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  - 99.99 ไทย 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั - 40.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั    

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  - 05.00 ไทย 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 04.00 04.00 ไทย 
 

 บริษทันํางบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จาํกัด มาจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจาก             

บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

บริษทั  ดิจินคร  จาํกดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหารทาํให้

กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม จึงโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม       

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) 

จดัตั้งข้ึนในประเทศ 
2561 2560 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 

บริษทั  ดิจินคร  จาํกดั 

30.00 30.00 ไทย 

ไทย 45.00 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั    

บริษทั มีเดีย อินไซด ์จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั เอม็ไอเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 70.00 70.00 ไทย 

บริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงคอ็ก) จาํกดั 60.00 60.00 ไทย 

MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED 70.00 70.00 สาธารณรัฐแห่ง 

   สหภาพเมียนมาร์ 
 

 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 และขอ้ผดิพลาด 
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5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได ้

8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่า 

10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได ้

11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ต่างประเทศ 

14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 

21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

27. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

28. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

29. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 

30. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

31. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

32. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 

33. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินรวม 

34. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การร่วมการงาน 
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35. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

36. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

 เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

 หรือของผูถื้อหุน้ 

40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

42. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

43. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

44. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ 

 บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

45. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

46. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

47. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ

 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

49. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

50. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

51. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด 

 เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตร 

 ฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ 

 ของพนกังาน 

52. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

53. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

54. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

55. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

56. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  
 

สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี้  

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 และขอ้ผดิพลาด 

5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

6. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได ้

7. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญาเช่า 

9. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

10. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

11. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ต่างประเทศ 

12. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

13. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

14. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

15. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

16. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

17. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

18. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 

19. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

20. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

21. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

22. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

23. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

24. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

25. ฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

26. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

27. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

28. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 

29. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

30. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

31. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 

32. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินรวม 

33. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การร่วมการงาน 

34. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

35. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

36. ฉบบัท่ี 15 เร่ือง  รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

 เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

 หรือของผูถื้อหุน้ 

40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

42. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

43. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

44. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

45. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

46. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

 ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

47. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

48. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
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49. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด 

 เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับ

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 

 ผลประโยชน์ของพนกังาน  

50. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

51. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

52. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

และใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

53. ฉบบัท่ี 32 เร่ือง  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

54. ฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

55. ฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

56. ฉบบัท่ี 16 เร่ือง  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน  

     ต่างประเทศ 

57. ฉบบัท่ี 19 เร่ือง  การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํ

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

   รายไดจ้ากการใหบ้ริการและตน้ทุนค่านายหนา้    -  ตามเกณฑค์งคา้ง 

    รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการจา้งทาํของ  -  เม่ืองานทาํเสร็จและส่งมอบ 

    เงินปันผลรับ                             -  เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

    ค่าเช่ารับ             -  ตามระยะเวลาของการใหเ้ช่า 

    รายไดอ่ื้น             -  ตามเกณฑค์งคา้ง 

    ดอกเบ้ียรับ            -  ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

                        โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

    ค่าใชจ่้าย             -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่  เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนด 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 

4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด  

เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายในระหวา่งปีคาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.4 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   

 บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยัประสบการณ์

ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตเป็นเกณฑ ์

4.5 โฆษณาระหวา่งผลิต 

 ตน้ทุนของงานท่ียงัไม่รับรู้รายไดจ้ะบนัทึกเป็นโฆษณาระหว่างผลิต ซ่ึงจะบนัทึกเป็นตน้ทุนเม่ืองาน    

ทาํเสร็จและส่งมอบ 

4.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม เงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลง  มูลค่า

ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใต้หัวข้อ         

“ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย”  

บริษทัคาํนวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ 

ในการออกเสียงทั้ งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท  

กล่าวคือ มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงาน

ของกิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย

สาํหรับงบการเงินรวม และวธีิราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกิน

กว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้ งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ การ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงตามวิธีราคาทุนหลงั

หกัค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายใด ๆ  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทน  

ในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสําคญั จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ถือเป็นรายจ่าย

ฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตัดจาํหน่ายสะสม ซ่ึงจะตัดจาํหน่าย                    

เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา 5 ปี 

4.9 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ยงัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า

บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร

ขาดทุนตามอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้

กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั 

และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน

จากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการ

ดาํเนินงานระหวา่งปี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

  โครงการผลประโยชน์ 

สํารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตลอดอายุการ

ทาํงานของพนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ท่ีพนักงานจะได้รับจากการ

ทาํงาน  ให้กบับริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์

ดงักล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัรา

อ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหน้ีสินดังกล่าวคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ให้กบัพนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด เพื่อเป็นการ

ตอบแทนพนักงานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ก่อนท่ีพนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพนั    

ในงบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงภาระผูกพนัดังกล่าว 

คาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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4.11 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึง

จะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ี

บนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวกภาษี

เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจาก

การดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะไม่มีกาํไร  

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

4.12 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 

การท่ีบริษทัให้สิทธิซ้ือตราสารทุนของบริษทักบัพนกังานหรือบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นรายการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซ้ือตราสารทุนดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน

นอกเหนือจากการชาํระค่าสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่บริษทั บริษทัจะบนัทึกผลต่างของมูลค่า

ยุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาซ้ือของตราสารทุน ณ วนัท่ีให้สิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและบนัทึก     

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี

บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.14 กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการนํากําไรสําหรับปี หารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 

4.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงานระหวา่งปีแลว้ 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทาํงบการเงินรวม   

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

   -  สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัส้ินปี 

   -  ส่วนของผูถื้อหุน้ และค่าเส่ือมราคา แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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   -  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย ์และหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์   

ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผล

ใหป้ระมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้สมมติฐานทางบญัชีท่ีสําคญั 

ไดแ้ก่ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณการ ในเร่ืองต่างๆ 

ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 
 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินสด

 

101,156.80 109,847.14 93,138.39 33,946.04 

เงินฝากธนาคาร 43,125,397.97 271,372,880.58 33,459,728.45 39,051,972.40 

เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 21,143,126.73 20,850,584.60 20,993,095.49 20,717,647.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,369,681.50 292,333,312.32 54,545,962.33 59,803,565.50 
        

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 

 

162,013,872.28 104,970,856.37 150,825,406.44 75,971,876.92 

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 1,136,676.51 406,478.06 1,016,623.59 194,501.44 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 163,150,548.79 105,377,334.43 151,842,030.03 76,166,378.36 
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 เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับ

มูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีไดน้าํไปแสดงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี  
 

หน่วย : บาท 
 

รายการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด

 

1,052,542.87 406,478.06 975,357.73 194,501.44 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 563,909.86 2,121,418.64 502,894.92 352,638.31 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,616,452.73 2,527,896.70 1,478,252.65 547,139.75 

 

7. ลูกหนีก้ารค้า 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 190,517,193.64 182,607,634.55

 

 

182,076,530.74 94,508,090.05 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 

 

 

47,866,751.64 85,117,481.20 46,883,092.77 58,338,098.34 

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 963,695.50 - 963,695.50 - 

รวม 239,347,640.78 267,725,115.75 229,923,319.01 152,846,188.39 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,401,172.25 49,433,120.28 28,564,595.34 11,652,829.00 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 58,158,301.95 16,552,950.68 46,179,726.35 4,266,480.00 

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 597,060.00 -  597,060.00  -  

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 100,000.00 - 100,000.00 

คา้งชาํระมากกวา่  12 เดือนข้ึนไป 9,810,492.50 9,810,492.00 9,810,492.50 9,810,492.00 

รวม 106,967,026.70 75,896,562.96 85,151,874.19 25,829,801.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,810,492.50) (9,810,492.50) (9,810,492.50) (9,810,492.50) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 97,156,534.20 66,086,070.46 75,341,381.69 16,019,308.50 

ตัว๋เงินรับการคา้ -         30,834.31        - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 336,504,174.98 333,842,020.52 305,264,700.70 168,865,496.89

  

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 24  

 



 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ (%) มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทน 

2561 2560 2561 2560 
กองทุนส่วนบุคคลสาํหรับปี 

2561 2560 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.24 0.28 12,896,366.17 3,981,560.00 1,040,805.00 624,483.00 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519,382.00 5,519,382.00 927,289.00 969,438.50 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.33 0.33 7,510,671.54 7,510,671.54 1,638,577.50 1,966,293.000 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.06 0.06 1,710,000.00 1,710,000.00 36,000.00 54,000.00 

รวมราคาทุน   27,636,419.71 18,721,613.54 3,642,671.50 3,614,214.50 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 167,216,679.04 175,860,447.71   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 194,853,098.75 194,582,061.25   

บริษัทอืน่       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   386,397.20 386,397.20 31,500.00 57,000.00 

2.  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป   4,072,387.00 4,072,387.00 - - 

3.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 51,782.40 51,782.40 - - 

รวมราคาทุน 4,510,566.60 4,510,566.60 31,500.00 57,000.00 

บวก  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,715,854.36) (1,188,595.62)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 2,794,712.24 3,321,970.98   

กองทุนส่วนบุคคล     

1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 190,000,000.00 140,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 210,000,000.00 160,000,000.00 6,000,000.00 - 

รวมราคาทุน 400,000,000.00 300,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,650,788.96 12,820,131.21   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 401,650,788.96 312,820,131.21   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 599,298,599.95 510,724,163.44 11,674,171.50 7,671,214.50 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. บวัหลวง จาํกดั 10,000,000.00 - - - 

หกั  ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (189,648.75) -   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายของบริษัทย่อย - สุทธิ 9,810,351.25 - - - 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงนิรวม) 609,108,951.20 510,724,163.44 11,674,171.50 7,671,214.50 
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หน่วย : บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

2561 2560 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั 567,971,154.00 494,034,300.00 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่ กรรมการร่วมกนั 290,633,730.00 290,633,730.00 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั 330,000,000.00 330,000,000.00 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี แฟชัน่ กรรมการร่วมกนั 120,000,000.00 120,000,000.00 
 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ใหบุ้คคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 249,666 หุน้ (ราคาทุนหุน้ละ 9.29 บาท) ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงิน

ลงทุน  เป็นจาํนวนเงิน 16.36 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 14.04 ลา้น

บาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

เป็นจาํนวนเงิน 11.23 ลา้นบาท จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ดูหมายเหตุ 12)   
 

  

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
สดัส่วนการถือหุน้ % ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

2561 2560 2561 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 158,079,684.10 144,876,284.17 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 46.60 - 4,290,990.99 - 

รวม   162,370,675.09 144,876,284.17 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนการถือหุน้ % ตามวธีิราคาทุน 

 

 

2561  2560 2561 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 30.00 6,001,470.00 6,001,470.00 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 45.00 - 2,700,000.00 -  

รวม   8,701,470.00 6,001,470.00 

 

หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 

2561 2560 2561 2560 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR        

   EAST ADVERTISING LIMITED นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา - - - 2,700,000.00 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 19,999,920.00 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,000,000.00 - 900,000.00 - 

รวม    18,900,000.00 22,699,920.00 
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ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํให้กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุมใน

บริษทัดงักล่าว 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้จาํหน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING 

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

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

บริษทัได้รับเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจาํนวนเงิน 8.55 ล้านบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไร

ขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกัด ได้ลงทุนในบริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จาํกัด          

เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 1,199,997 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน         

การลงทุน  ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการวางแผนและซ้ือโฆษณาบนส่ือดิจิตอล 

(อินเตอร์เน็ต) เพื่อสนบัสนุนแผนทางการตลาด 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นจาํนวน 66,667 หุ้น 

(ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 33.33 

ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 17.92 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 

32.67 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมา บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั จากกรรมการ

บริษทั จาํนวน 3 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุน้ละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

การถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
งบการเงินรวม 

2561 2560 

 บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30,477,990.50 27,860,002.55 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 1,011,750.12 - 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED - 1,620,567.93 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - (76,479.70) 

รวม 31,489,740.62 29,404.090.78 
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,229.78 1,045.23 677.05 541.75 101.59 92.87 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั 18.81 - 9.60 - 2.17 - 

MYANMAR SPA TODAY FAR EAST       

ADVERTISING LIMITED - - - - - 5.40 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - -     (0.25) 

 

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

2561 2560 2561 2560 

บริษทั เฟมไลน ์จาํกดั  - 99.99 -   18,966,010.00 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 *  3,385,631.00 *   3,385,631.00 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00** 40.00** 1,400,000.00 1,400,000.00 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั   - 40.00** - 2,400,000.00 

รวมราคาทุน   4,785,631.00 26,151,641.00 

หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (3,385,631.00) *  (3,385,631.00) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   1,400,000.00 22,766,010.00 
 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการ

ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเพิ่ม จาํนวน 

5,403 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซ้ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 4,006 หุ้น 

และซ้ือจากบุคคลอ่ืนอีก 1,397 หุ้น การซ้ือหุ้นเพิ่มทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั คิดเป็น

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
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หน่วย: บาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 

2561 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา           -            4,000,000.00 - 103,782,000.00 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511,000.00 6,511,000.00 - - 

บริษทั  อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500,000.00 3,500,000.00 2,240,000.00 2,100,000.00 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา           - 6,000,000.00 -  - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา           - 4,000,000.00 - - 

    บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500,000.00 3,500,000.00 -           - 

รวม    2,240,000.00 105,882,000.00 
 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั มารวมกิจการกบับริษทั เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และบริษัท เฟมไลน์ จาํกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 12 

มกราคม 2561 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทั ดิจินคร จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูบ้ริหาร ทาํใหกิ้จการสูญเสียอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ (%) มลูค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับปี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

1.   บริษทั  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั 0.08 0.08  1,000,000.00  1,000,000.00 300,000.00 300,000.00 

2.   บริษทั  ราชาอูชิโน จาํกดั 1.50 1.50  1,533,500.00  1,533,500.00 18,225.00 182,250.00 

3.   บริษทั  เทรชเชอร์ ฮิลล ์จาํกดั 1.00 1.00 * 2,000,000.00 *2,000,000.00 - - 

4.   บริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38 **1,387,500.00 **1,387,500.00 32,606.25 34,687.50 

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50  500,000.00  500,000.00 40,000.00 20,000.00 

6.   บริษทั  อีสเทิร์น รับเบอร์ จาํกดั 1.50 1.50 *    450,000.00 *     450,000.00 - - 

7.   บริษทั  สเปคไทย จาํกดั (มหาชน) 4.64 4.64 * 9,280,000.00 * 9,280,000.00 - - 

8.   บริษทั  เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 2.00 2.00  1,000,000.00  1,000,000.00 - 100,000.00 

 9.   บริษทั  อิมพีเรียล เทคโนโลย ีแมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 0.70 0.70 * 6,250,000.00 * 6,250,000.00 - - 

10. บริษทั  ไทยฟลายอิ้ง เมนเทน็แนนซ์ จาํกดั 10.00 10.00 *    200,000.00 *    200,000.00 - - 

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00  400,000.00  400,000.00 120,000.00 120,000.00 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  จาํกดั 4.91 7.14  982,200.00  1,568,000.00 - - 

13. บริษทั  ธานรา จาํกดั 1.67 1.67  1,500,000.00  1,500,000.00 - - 

14. บริษทั  พินนาเคิล ทราเวลิ จาํกดั 3.93 3.93 *    122,500.00 * 122,500.00 - - 

15. บริษทั  แดร่ีไทย จาํกดั 3.04 3.04 **5,850,000.00 **5,850,000.00 - - 

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 0.63 1.27 **3,164,080.00 **2,531,260.00 885,948.00 885,948.00 

17. บริษทั  ร่วมประโยชน ์ จาํกดั 5.71 5.71  20,000,000.00  20,000,000.00 - 1,000,000.00 

18. บริษทั  อเมริกนัฟู้ ด  จาํกดั - 0.03 - 4,200,000.00 - - 

รวมราคาทุน   55,619,780.00 59,772,760.00 1,396,779.25 2,642,885.50 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน **(6,112,495.00) **(6,112,495.00) 

       ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน *(18,180,345.00) *(18,171,810.00) 

      รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 31,326,940.00 35,488,455.00 

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)   

       (ครบกาํหนดวนัท่ี 26 กนัยายน 2563) 1,000,000.00 1,000,000.00 

      รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (งบการเงินรวม) 32,326,940.00 36,488,455.00 
 

 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั จาํนวน 63,282 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  

10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.63 ลา้นบาท 

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัจาํหน่ายหุ้นของบริษทั วาเซดะ เอ็คดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกัด ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

จาํนวน 4,464 หุ้น ราคาทุนหุ้นละ 100 บาท โดยจาํหน่ายในราคาหุ้นละ 320 บาท  รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็น

จาํนวนเงิน 982,080 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนลดลงเหลือร้อยละ 4.91  

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัจาํหน่ายหุน้ทั้งจาํนวนของบริษทั อเมริกนัฟู้ ด จาํกดั ใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 420,000 หุ้น 

ราคาทุนหุน้ละ 10 บาท โดยจาํหน่ายในราคาหุน้ละ 10.11 บาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 46,200 บาท 
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 

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

ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 139,400 บาท 

ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั ซันร้อยแปด จาํกดั จาํนวน 84,376 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.84 ลา้นบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั อเมริกนัฟู้ ด จาํกดั จาํนวน 420,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 313,600 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุนตามสัดส่วน

การลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 672,000 บาท 
 

12. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)    

ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าเงินลงทุน (บาท) 

31  ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

31  ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

หุ้นกูแ้ปลงสภาพของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั 

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

(มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) 

- 11,235 - 11,235,000.00 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถ้ือมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

อายขุองหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ปี) 7 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 0.70 

งวดการรับดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัท่ี 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ

ธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุน้สามญั) 45 : 1 

อตัราการแปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้สามญั) 1 : 22.222222 

วนัแปลงสภาพ แปลงสภาพได้ปีละ 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน

และธนัวาคม ของทุกปี และสามารถเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นเดือน

มิถุนายน 2561 
 

 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งจาํนวน เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

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

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ดูหมายเหตุ 8) 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม ท่ีดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2560 159,185,182.50 104,918,307.23 87,216,053.92 39,059,767.06 - 390,379,310.71 

ซ้ือเพ่ิม - 2,816,460.66 2,088,122.46 - - 4,904,583.12 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,188,294.49) (4,728,000.00) - (5,916,294.49) 

31 ธนัวาคม 2560 159,185,182.50 107,734,767.89 88,115,881.89 34,331,767.06 - 389,367,599.34 

ซ้ือเพ่ิม - 6,173,974.23 3,076,420.37 - 1,947,500.00 11,197,894.60 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (5,308.41) (8,522.40) - (13,830.81) 

31 ธนัวาคม 2561 159,185,182.50 113,908,742.12 91,186,993.85 34,323,244.66 1,947,500.00 400,551,663.13 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2560 - 80,064,112.33 80,747,994.72 32,663,274.78 - 193,475,381.83 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560 - 3,376,426.50 2,488,016.00 917,960.93 - 6,782,403.43 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,188,251.49) (4,273,398.00) - (5,461,649.49) 

31 ธนัวาคม 2560 - 83,440,538.83 82,047,759.23 29,307,837.71 - 194,796,135.77 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2561 - 3,569,057.82 2,420,589.77 208,164.20 - 6,197,811.79 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (5,306.41) (8,517.40) - (13,823.81) 

31 ธนัวาคม 2561 - 87,009,596.65 84,463,042.59 29,507,484.51 - 200,980,123.75 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2560 159,185,182.50 24,294,229.06 6,068,122.66 5,023,929.35 - 194,571,463.57 

31 ธนัวาคม 2561 159,185,182.50 26,899,145.47 6,723,951.26 4,815,760.15 1,947,500.00 199,571,539.38 
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หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ ท่ีดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2560 159,185,182.50 83,247,131.51 65,512,082.89 23,021,016.06 - 330,965,412.96 

ซ้ือเพ่ิม - 532,570.66 688,505.83 - - 1,221,076.49 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (3,748,000.00) - (3,748,000.00) 

31 ธนัวาคม 2560 159,185,182.50 83,779,702.17 66,200,588.72 19,273,016.06 - 328,438,489.45 

ซ้ือเพ่ิม - 6,173,974.23 3,048,028.22 - 1,947,500.00 11,169,502.45 

รับโอนจากการควบรวมกิจการ - 19,450,502.05 16,171,004.33 7,443,000.00 - 43,064,506.38 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (8,522.40) - (8,522.40) 

31 ธนัวาคม 2561 159,185,182.50 109,404,178.45 85,419,621.27 26,707,493.66 1,947,500.00 382,663,975.88 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2560 - 69,108,822.90 62,901,151.35 21,139,795.11 - 153,149,769.36 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560 - 1,682,063.65 1,102,535.84 506,186.55 - 3,290,786.04 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (3,583,398.00) - (3,583,398.00) 

31 ธนัวาคม 2560 - 70,790,886.55 64,003,687.19 18,062,583.66 - 152,857,157.40 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2561 - 3,554,939.95 2,209,027.20 579,003.87 - 6,342,971.02 

รับโอนจากการควบรวมกิจการ - 8,159,215.48 12,872,381.97 4,458,663.38 - 25,490,260.83 

จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (8,517.40) - (8,517.40) 

31 ธนัวาคม 2561 - 82,505,041.98 79,085,096.36 23,091,733.51 - 184,681,871.85 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2560 159,185,182.50 12,988,815.62 2,196,901.53 1,210,432.40 - 175,581,332.05 

31 ธนัวาคม 2561 159,185,182.50 26,899,136.47 6,334,524.91 3,615,760.15 1,947,500.00 197,982,104.03 
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14.   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หน่วย : บาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบการเงินรวม 

ราคาทุน  

1 มกราคม 2560 28,000.00 

31 ธนัวาคม 2560 28,000.00 

ลดลงจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (28,000.00) 

31 ธนัวาคม 2561 - 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

1 มกราคม 2560 3,350.70 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 5,599.80 

31 ธนัวาคม 2560 8,950.50 

ลดลงจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (8,950.50) 

31 ธนัวาคม 2561 - 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2560 19,049.50 

31 ธนัวาคม 2561 - 

 

15.   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

หน่วย : บาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 29,085,233.34 47,739,793.34 22,289,101.34 27,659,856.34 

บวก ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจากการรับโอนกิจการ 16,344,926.00 - 16,344,926.00 - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - 2,280,032.00 - 849,788.00 

บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,364,057.00 2,595,017.00 2,073,981.00 1,442,309.00 

         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,063,683.00 1,101,152.00 928,312.00 622,983.00 

หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,595,803.00) (8,285,835.00) (1,432,469.00) (8,285,835.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 47,262,096.34 45,430,159.34 40,203,851.34 22,289,101.34 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด 2.08 - 2.11 2.08 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 6.43 6.43 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังานโดยเฉล่ีย (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ   

      -  อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 37.00 37.00 

      -  อายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 21.00 21.00 

      -  อายตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี 12.00 12.00 

      -  อายตุั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี 7.00 7.00 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดเ้ห็นชอบร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และจะมี 

ผลใช้บงัคบัเม่ือพน้ 30 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้ง   

ท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ

สําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยหากกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้ะมีผลกระทบให้บริษทัและบริษทัยอ่ย

มีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มข้ึน และรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต 

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะบนัทึกรายการดงักล่าวหลงักฎหมายมีผลบงัคบัใช ้
 

 

 

 
 

 

16.   ทุนเรือนหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นทีอ่อกให้พนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาํนวน 3.70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 75 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวนเงิน 78.70 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั (FE-ESOP)  

ในระหวา่งปี 2561 ไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นแลว้จาํนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจาํนวน 370,000 สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิเท่ากบั 189 บาทต่อหุ้นซ่ึงเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวนเงิน 2,499,500 บาท (หุน้สามญั 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน(FE-ESOP) งวดแรก 
 

17.   โครงการสิทธิซ้ือหุ้นสามัญทีอ่อกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโครงการสิทธิ

ซ้ือหุน้สามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

อายขุองโครงการ - 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย (FE-ESOP) 

ระยะเวลาการเสนอขาย - ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

ประเภทหลกัทรัพย ์ - หุน้สามญัเพิ่มทุน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย - จาํนวน 370,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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ราคาเสนอขายต่อหุน้ - ราคาหุน้ละ 99 บาท 

ราคายติุธรรมของหุ้นสามญั  

ณ วนัใชสิ้ทธิ 

- ราคาตลาด ณ วนัใชสิ้ทธิ อา้งอิงราคาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย             

กาํหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ - กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีรับการจดัสรรหุน้สามญั 

    เพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุน้ได ้เม่ือถือหุน้เป็นระยะ 

    เวลา 2 ปีข้ึนไป นบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญั 
 

  ระหว่างวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 บริษทัไดเ้ปิดให้จองสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (FE-ESOP) 

ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ในราคาหุ้นละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ วนัใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 

189 บาท รายละเอียดจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิและสิทธิคงเหลือ ดงัน้ี 

  จาํนวนสิทธิ 

สิทธิจดัสรร  370,000 

ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี  (249,950) 

สิทธิจดัสรรคงเหลือ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 120,050 
 

  ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนกังาน จาํนวน 249,950 สิทธิ 

เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 249,950 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2,499,500 บาท กบักระทรวง

พาณิชย ์และบนัทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัหุ้นละ 89 บาท เป็นจาํนวนเงิน 22,245,550 บาท ส่วนท่ีเหลือจาก

ราคาตลาด บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกให้พนกังานในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 22,495,500 บาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท) 
 

18.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

เงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดงักล่าว จะนาํไปจ่ายเงินปัน

ผลไม่ได ้และในระหว่างงวดบริษทัไดรั้บโอนทุนสํารองตามกฎหมาย จากการรวมกิจการกบับริษทั เฟมไลน์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 1,000,000 บาท 
 

19.  เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 24 ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้

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

ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 23 ประจาํปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 7 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

52.50 ล้านบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท  
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20.  การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ค่าบริการและค่านายหนา้ 344,400,519.80 399,139,866.69 259,441,056.94 127,009,291.98 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 62,775,668.00 40,117,801.00 57,486,950.00 25,378,214.00 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 205,893,512.38 203,272,603.64 178,232,201.16 83,808,829.16 

ค่าเส่ือมราคา 6,197,811.79 6,782,403.43 6,342,971.02 3,290,786.04 

ค่าตดัจาํหน่าย - 5,599.80 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27,644,739.57 31,242,294.12 23,812,803.41 14,713,645.93 

รวม 646,912,251.54 680,560,568.68 525,315,982.53 254,200,767.11 
 

 

21.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อ

เป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายุการทาํงาน(เกษียณ)ตามระเบียบของ

บริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัรา 2-5% ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัได้

แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีจ่ายสําหรับพนักงานและไดบ้นัทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 6.64 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ 5.61 ลา้นบาท) และ 6.77 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 3.15 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
           

22.  ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสัยจะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 22,631,808.01 27,369,932.92 21,274,935.62 12,134,179.12 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 

        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(561,195.99) 

 

1,003,358.81 

 

(490,388.64) 

 

1,255,338.89 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 22,070,612.02 28,373,291.73 20,784,546.98 13,389,518.01 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราว 

ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

 

    

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,810,492.50 9,810,492.50 9,810,492.50 9,810,492.50 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,136,676.51) (406,478.06) (1,016,623.59) (194,501.44) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,292,840.00 24,284,305.00 24,292,840.00 24,284,305.00 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 47,262,096.34 43,150,127.34 40,203,851.34 21,439,313.34 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาในอตัราท่ีต่างจากภาษี - (1,695,708.35) - - 

รวม 

 

 

 

 

 

80,228,752.33 75,142,738.43 73,290,560.25 55,339,609.40 

 ผลแตกต่างช่ัวคราวทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

    - รับรู้ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (166,961,964.89) (187,491,983.30) (167,151,613.64) (187,491,983.30) 

- รับรู้ในกาํไรสะสม 

    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 2,280,032.00 - 849,788.00 

รวม (86,733,212.56) (110,069,212.87) (93,861,053.39) (131,302,585.90) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  (17,346,642.51) (22,013,842.17) (18,772,210.68) (26,260,516.77) 

 

23. กาํไรต่อหุ้น 

   กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณโดยการนาํกาํไรสําหรับปี        

ท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ (บาท) 100,988,642.91 121,401,623.22 87,814,108.46 187,861,125.77 

     

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

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิ (หุน้) 62,488 - 62,488 - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 7,562,488 7,500,000 7,562,488 7,500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 13.35 16.19 11.61 25.05 
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24.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 

25.  รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั

หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ

เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 9 

บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

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

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วนิเทอร์อีเจนซ่ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมของบริษทั 

HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั พินนาเคิล ทราเวลิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โชควฒันา จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางกอกแอธเลติก จาํกดั มีกรรมการเป็นญาติสนิทกบักรรมการของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั/บริษทัยอ่ย และคู่สมรสกรรมการบริษทั 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนัทีสํ่าคัญมีดังนี ้

หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 8,086,524.91 11,447,287.18 

     -บริษทัร่วม 3,497,203.35 3,417,423.67 3,497,203.35 3,417,423.67 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 235,850,437.43 

 

264,307,692.08 218,339,590.75 137,981,477.54 

รวม 239,347,640.78 267,725,115.75 229,923,319.01 152,846,188.39 

ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 20,764.62 227,582.42 

      -บริษทัร่วม 600.00 - 600.00 - 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,265.05 229,260.00 53,265.05 229,260.00 

รวม 53,865.05 229,260.00 74,629.67 456,842.42 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย- มูลค่ายติุธรรม     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 8) 194,853,098.75 194,582,061.25 194,853,098.75 194,582,061.25 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,235,000.00 - 11,235,000.00 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,497,220.00 - 11,497,220.00 

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,550,000.00 - 8,550,000.00 

เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 1,163,090.00 5,230,996.46 

     -บริษทัร่วม 12,988,614.32 6,871,624.00 11,434,348.57 6,490,306.37 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,138,397.52 15,465,170.78 1,138,397.52 468,530.00 

รวม 14,127,011.84 22,336,794.78 13,735,836.09 12,189,832.83 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

   -บริษทัยอ่ย - - 99,000.00 297,500.00 

   -บริษทัร่วม 16,000.00 - 16,000.00 - 

   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 756,000.00 552,000.00 756,000.00 552,000.00 

รวม 772,000.00 552,000.00 871,000.00 849,500.00 
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หน่วย : บาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 

 

    

  -บริษทัยอ่ย 

 

- - 14,440,607.94 14,737,713.70 

  -บริษทัร่วม 

 

5,103,157.84 - 5,103,157.84 - 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

337,770,267.56 342,111,873.96 296,279,281.21 107,916,419.62 

รวม 342,873,425.40 342,111,873.96 315,823,046.99 122,654,133.32 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 

    

  -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

14,037,952.49 - 14,037,952.49 - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    

- 17,920,089.60 - 32,666,830.00 

-บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 408,774.40 - 7,753,507.93 

รวม - 18,328,864.00 - 40,420,337.93 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 

    

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,200.00 - 46,200.00 - 

  -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

982,080.00 - 982,080.00 - 

รวม 1,028,280.00 - 1,028,280.00 - 

รายไดอ่ื้น 

 

    

  -บริษทัยอ่ย - - 1,708,800.00 5,085,600.00 

  -บริษทัร่วม 

 

30,000.00 300,000.00 30,000.00 300,000.00 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

4,295,992.30 

 

 

 

2,856,080.00 4,261,080.00 2,856,080.00 

   

 

    รวม 4,325,992.30 3,156,080.00 5,999,880.00 8,241,680.00 

เงินปันผลรับ     

  -บริษทัยอ่ย - - 2,240,000.00 105,882,000.00 

  -บริษทัร่วม 

 

- - 18,900,000.00 22,699,920.00 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

3,642,671.50 3,614,215.00 3,642,671.50 3,614,215.00 

รวม 3,642,671.50 3,614,215.00 24,782,671.50 132,196,135.00 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     

  -บริษทัยอ่ย - - 3,804,200.00 27,706,392.13 

  -บริษทัร่วม 12,290,997.36 8,605,078.57 12,290,997.36 6,486,068.40 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

1,806,747.50 22,171,469.83 181,747.50 - 

รวม 14,097,744.86 30,776,548.40 16,276,944.86 34,192,460.53 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

ดอกเบ้ียจ่าย     

  -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

10,815.18 - - - 
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26.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ภายหน้า 

26.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 1.16 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท 3 

เดือน ไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

26.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ลา้นบาท 

ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพย ์และ

บุคคลคํ้าประกนั 

26.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 

USD หรือเทียบเท่า 
 

27.  การรับโอนกจิการ 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี

บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกบับริษทั ซ่ึงได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2560 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทั เฟมไลน์ 

จาํกดั เป็นประเภทเดียวกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้น การรวมกิจการกนัจะสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศกัยภาพใน

การขยายฐานลูกคา้ เพื่อความเป็นผูน้าํในธุรกิจ การรวมกบับริษทัดงักล่าวไดท้าํตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่ง

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงบริษทัท่ีเข้าควบกนัจะได้รับยกเวน้ภาษีทุกประเภท และทาํให้บริษทัรับมาซ่ึงสินทรัพย ์

หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผูกพนัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงยอดตั้งตน้ทางบญัชีดว้ย

ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีสุทธิตามงบการเงิน ณ ส้ินวนัท่ี  3 มกราคม 2561 การควบรวมบริษทัน้ีไม่ได้ทาํให้

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงไป (ตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด งบประกอบ 1) 
 

28.  การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2560 เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้
4 

 

29.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดง

ฐานะการเงินดงัน้ี 
 

29.1   นโยบายการบญัชีและวธีิการปฏิบติัทางการบญัชี 

 ดูหมายเหตุ 4 
 

29.2   ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 
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-    ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือมีไม่มาก ซ่ึงเกิดจากการใหบ้ริการและเป็นนายหนา้แก่ลูกคา้

ทั้งบริษทัขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชําระหน้ีของลูกหน้ี

การคา้อยา่งใกลชิ้ด ดงันั้นจึงคาดไดว้า่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั

จากความเส่ียงน้ี 

-  สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว

ไดห้ักสํารองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดงักล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุด

ของความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

29.3   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆไป บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
 

29.4  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินดงักล่าวจะครบ

กาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

30.  การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ี ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัทแล้ว เม่ือวนัท่ี 
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