
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์

อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ

ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม

ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่า

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจํานวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 23 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่าง

ครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกําหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบ

รายงานรายการค้ากับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  



 
 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการ

กําหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น

สาระสําคัญ 

ขอมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจําปีน้ัน ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผู้สอบบัญชีน้ี  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ใหค้วามเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน็สาระสําคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการ

แก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจัดทํางบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ



 
 

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน    ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ี

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

  



 
 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง

กับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่น ซึ่งข้าพเจ้า

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุด ในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกําหนดเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี

จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร

ดังกล่าว 

 

 

 

(ดร.ปรีชา สวน) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 177,396,040.13    64,369,681.50     164,788,096.22    54,545,962.33     
เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินฝากประจําธนาคาร 28,595,130.10     55,341,968.89     12,557,890.25     47,341,968.89     
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 4.3 และ 6 71,539,850.51     163,150,548.79    55,962,895.06     151,842,030.03    

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 100,134,980.61    218,492,517.68    68,520,785.31     199,183,998.92    
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกําหนดภายในหน่ึงปี 4.6 และ 11 1,000,000.00       -                 -                 -                 
ลูกหน้ีการค้า 4.4 และ 7 329,899,630.84    336,504,174.98    299,996,350.61    305,264,700.70    
ลูกหน้ีอื่น

รายได้ค้างรับ 262,387.46         94,235.53          222,431.19         61,839.95          
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,483,272.05       3,677,460.42       1,215,469.69       3,606,833.96       
อื่น ๆ 338,995.65         374,815.51         348,219.51         395,580.13         

รวมลูกหน้ีอื่น 2,084,655.16       4,146,511.46       1,786,120.39       4,064,254.04       
โฆษณาระหว่างผลิต 4.5 5,430,836.67       5,123,931.46       4,036,896.86       4,409,050.84       
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21,794,578.51     19,585,401.65     16,435,722.06     15,343,422.55     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 637,740,721.92    648,222,218.73    555,563,971.45    582,811,389.38    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกัน 13,000,000.00     8,000,000.00       10,000,000.00     5,000,000.00       
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 4.6 และ 8 649,532,934.67    609,108,951.20    639,330,269.45    599,298,599.95    
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9 171,922,338.88    162,370,675.09    6,001,470.00       8,701,470.00       
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.6 และ 10 -                 -                 1,400,000.00       1,400,000.00       
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4.6 และ 11 34,733,701.61     32,326,940.00     34,059,710.00     31,326,940.00     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 12 211,382,985.84    199,571,539.38    208,409,245.82    197,982,104.03    
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 2,070,934.95       4,368,626.04       -                 -                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 495,060.64         741,038.14         141,827.00         141,827.00         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,083,137,956.59  1,016,487,769.85  899,342,522.27    843,850,940.98    
รวมสินทรัพย์ 1,720,878,678.51  1,664,709,988.58  1,454,906,493.72  1,426,662,330.36  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า 264,364,611.21    258,323,473.32    222,493,412.93    227,728,606.81    
เจ้าหน้ีอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,863,310.20       3,623,713.51       3,460,379.19       3,231,101.32       
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย 54,307,360.00     53,968,198.00     47,057,231.00     49,588,698.00     
อื่น ๆ 2,110,450.20       925,840.25         1,619,615.52       762,293.85         

รวมเจ้าหน้ีอื่น 60,281,120.40     58,517,751.76     52,137,225.71     53,582,093.17     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,896,020.82       8,045,227.56       6,896,020.82       8,045,227.56       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 25,430,799.21     25,832,221.16     21,924,641.06     22,767,109.80     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 356,972,551.64    350,718,673.80    303,451,300.52    312,123,037.34    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4.9 และ 13 49,612,651.00     47,262,096.34     46,200,136.00     40,203,851.34     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.10 และ 20 16,406,061.93     17,346,642.51     17,004,619.89     18,772,210.68     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 868,000.00         884,000.00         967,000.00         983,000.00         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 66,886,712.93     65,492,738.85     64,171,755.89     59,959,062.02     
รวมหน้ีสิน 423,859,264.57    416,211,412.65    367,623,056.41    372,082,099.36    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 14 และ 15
ทุนจดทะเบียน 

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

หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 78,700,000.00     78,700,000.00     
หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 77,499,500.00     77,499,500.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 15 127,930,000.00    117,245,550.00    127,930,000.00    117,245,550.00    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 34,620,550.00     22,495,500.00     34,620,550.00     22,495,500.00     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 204,146.25         19,948.15          -                 -                 
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 16 8,500,000.00       8,500,000.00       8,500,000.00       8,500,000.00       

ยังไม่ได้จัดสรร 891,177,485.10    866,823,277.99    705,320,820.80    695,118,390.09    
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 132,065,776.76    133,467,161.10    132,212,066.51    133,721,290.91    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,273,197,958.11  1,226,050,937.24  1,087,283,437.31  1,054,580,231.00  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 23,821,455.83     22,447,638.69     -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,297,019,413.94  1,248,498,575.93  1,087,283,437.31  1,054,580,231.00  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,720,878,678.51  1,664,709,988.58  1,454,906,493.72  1,426,662,330.36  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท



งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 713,559,360.61    702,318,425.92    569,629,836.99    572,647,748.37    
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 476,415,854.35    465,077,728.29    361,921,833.56    362,065,769.94    
กําไรข้ันต้น 237,143,506.26    237,240,697.63    207,708,003.43    210,581,978.43    
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 17,190,857.90     13,118,950.75     34,637,657.90     34,210,950.75     
รายได้อื่น

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 4.6 และ 8 -                 14,037,952.49     -                 14,037,952.49     
อื่น ๆ 11,207,081.25     11,697,879.15     12,226,787.14     13,017,986.36     

รวมรายได้อื่น 11,207,081.25     25,735,831.64     12,226,787.14     27,055,938.85     
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 265,541,445.41    276,095,480.02    254,572,448.47    271,848,868.03    
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 152,458,894.36    159,328,208.07    130,576,464.92    140,754,712.59    
ค่าใช้จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 13 11,597,888.00     -                 10,465,826.00     -                 
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 12,125,050.00     22,495,500.00     12,125,050.00     22,495,500.00     
ต้นทุนทางการเงิน -                 10,815.18          -                 -                 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9 28,101,815.90     31,489,740.62     -                 -                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 117,461,428.95    125,750,697.39    101,405,107.55    108,598,655.44    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.12 และ 20 19,405,080.69     22,070,612.02     18,249,270.71     20,784,546.98     
กําไรสําหรับปี 98,056,348.26     103,680,085.37    83,155,836.84     87,814,108.46     
การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 95,827,219.59    100,988,642.91   83,155,836.84    87,814,108.46    
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 2,229,128.67       2,691,442.46       -                 -                 

98,056,348.26     103,680,085.37    83,155,836.84     87,814,108.46     
กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 4.13 และ 21 12.27              13.35              10.65              11.61              
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ใน-

การคํานวณกําไรต่อหุ้น (หุ้น) 7,811,455          7,562,488          7,811,455          7,562,488          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 98,056,348.26     103,680,085.37    83,155,836.84     87,814,108.46     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (17,700.41)         (193,442.21)        -                 -                 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,494,216.53)      (4,250,065.24)      (1,886,530.50)      (4,060,416.49)      
องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 298,843.31         850,013.04         377,306.10         812,083.29         
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี (1,195,373.22)      (3,400,052.20)      (1,509,224.40)      (3,248,333.20)      
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขายเน่ืองจากจําหน่าย -                 (16,279,953.17)    -                 (16,279,953.17)    
องค์ประกอบของภาษีเงินได้ -                 3,255,990.63       -                 3,255,990.63       
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขายเน่ืองจากการจําหน่าย-สุทธิจากภาษี -                 (13,023,962.54)    -                 (13,023,962.54)    

รวมผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี (1,195,373.22)      (16,424,014.74)    (1,509,224.40)      (16,272,295.74)    

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 13 8,758,404.34       -                 5,682,617.34       -                 
องค์ประกอบของภาษีเงินได้ (1,751,680.87)      -                 (1,136,523.47)      -                 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี 7,006,723.47       -                 4,546,093.87       -                 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี 496,141.81         985,988.64         -                 -                 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 6,289,791.65       (15,631,468.31)    3,036,869.47       (16,272,295.74)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 104,346,139.91    88,048,617.06     86,192,706.31     71,541,812.72     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 100,452,322.77    85,448,206.00     86,192,706.31     71,541,812.72     
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 3,893,817.14       2,600,411.06       -                 -                 

104,346,139.91    88,048,617.06     86,192,706.31     71,541,812.72     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



กําไรสะสม

หมายเหตุ
ปี 2561
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2561 75,000,000.00     95,000,000.00       -                  91,689.57          7,500,000.00      844,796,215.05     -                  149,832,437.59   149,832,437.59   1,172,220,342.21 24,241,705.00     1,196,462,047.21 
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 และ 15 2,499,500.00      22,245,550.00     24,745,050.00     24,745,050.00    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 22,495,500.00     22,495,500.00     22,495,500.00    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2561 :-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี 100,988,642.91   (193,442.21)       (16,332,983.34)    (16,526,425.55)    84,462,217.36     2,600,411.06      87,062,628.42    
ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม 985,988.64        985,988.64          -                  985,988.64        

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2561 101,974,631.55   (193,442.21)       (16,332,983.34)    (16,526,425.55)    85,448,206.00     2,600,411.06      88,048,617.06    
ส่วนต่ํากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (67,137.00)         (67,137.00)         (67,137.00)        
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจากการรับโอนกิจการ (4,604.42)          1,000,000.00      (4,947,568.61)     161,149.06        161,149.06        (3,791,023.97)     3,791,023.97        -                 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจากการเปลี่ยน

ประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (4,825,501.34)     (4,825,501.34)     
เงินปันผลจ่าย 17 (75,000,000.00)    (75,000,000.00)    (75,000,000.00)   
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอํานาจควบคุม (3,360,000.00)     (3,360,000.00)     
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม  2561 77,499,500.00     117,245,550.00   22,495,500.00     19,948.15          8,500,000.00      866,823,277.99   (193,442.21)       133,660,603.31   133,467,161.10   1,226,050,937.24 22,447,638.69     1,248,498,575.93 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ทุนที่ออกและชําระ
แล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ส่วนเกิน(ต่ํา)กว่า
ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่จัดสรรแล้ว-

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

 รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้น

การแปลงค่างบ
การเงิน



กําไรสะสม

หมายเหตุ
ปี 2562
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2562 77,499,500.00     117,245,550.00   22,495,500.00     19,948.15          8,500,000.00      866,823,277.99   (193,442.21)       133,660,603.31   133,467,161.10   1,226,050,937.24 22,447,638.69     1,248,498,575.93 
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 และ 15 1,200,500.00      10,684,450.00    11,884,950.00     11,884,950.00    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 12,125,050.00     12,125,050.00     12,125,050.00    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 :-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี 95,827,219.59     (17,700.41)         (1,383,683.93)     (1,401,384.34)     94,425,835.25     2,417,439.38      96,843,274.63    
ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี 5,530,345.71      5,530,345.71      1,476,377.76      7,006,723.47      

ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม-สุทธิจากภาษี 496,141.81        496,141.81          -                  496,141.81        
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 101,853,707.11   (17,700.41)         (1,383,683.93)     (1,401,384.34)     100,452,322.77   3,893,817.14      104,346,139.91   
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยไม่เสียการควบคุม 184,198.10        184,198.10        184,198.10        
เงินปันผลจ่าย 17 (77,499,500.00)    (77,499,500.00)    (77,499,500.00)   
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอํานาจควบคุม (2,520,000.00)     (2,520,000.00)     
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2562 78,700,000.00     127,930,000.00   34,620,550.00     204,146.25        8,500,000.00      891,177,485.10   (211,142.62)       132,276,919.38   132,065,776.76   1,273,197,958.11 23,821,455.83     1,297,019,413.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

จัดสรรแล้ว-
ทุนสํารองตาม

กฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนที่ออกและชําระ
แล้ว

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

 รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบ
อื่น  ของส่วนของผู้

ถือหุ้น
การแปลงค่างบ

การเงิน
เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม (ต่อ)
หน่วย : บาท



กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว
 กําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ
ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

เงินลงทุนใน 
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ปี 2561  
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2561 75,000,000.00    95,000,000.00    -                 7,500,000.00      567,263,355.40   149,993,586.65   894,756,942.05   
กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 115,040,926.23   115,040,926.23   
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ 1,000,000.00      1,000,000.00      
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 และ 15 2,499,500.00      22,245,550.00    24,745,050.00    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 22,495,500.00    22,495,500.00    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2561 87,814,108.46    (16,272,295.74)    71,541,812.72    
เงินปันผลจ่าย 17 (75,000,000.00)    (75,000,000.00)    
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม  2561 77,499,500.00    117,245,550.00   22,495,500.00    8,500,000.00      695,118,390.09   133,721,290.91   1,054,580,231.00 

ปี 2562
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2562 77,499,500.00    117,245,550.00   22,495,500.00    8,500,000.00      695,118,390.09   133,721,290.91   1,054,580,231.00 
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 และ 15 1,200,500.00      10,684,450.00    11,884,950.00    
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.11 และ 15 12,125,050.00    12,125,050.00    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 :-
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 83,155,836.84    (1,509,224.40)     81,646,612.44    
ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี 4,546,093.87      4,546,093.87      

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 87,701,930.71    (1,509,224.40)     86,192,706.31    
เงินปันผลจ่าย 17 (77,499,500.00)    (77,499,500.00)    
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม  2562 78,700,000.00    127,930,000.00   34,620,550.00    8,500,000.00      705,320,820.80   132,212,066.51   1,087,283,437.31 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 117,461,428.95    125,750,697.39    101,405,107.55    108,598,655.44    
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 8,839,291.57       6,197,811.79       8,683,205.89       6,342,971.02       
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 108,605.00           -                  108,605.00           -                  
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -                 (14,037,952.49)    -                 (14,037,952.49)    
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                 (1,028,280.00)      -                 (1,028,280.00)      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -                    -                  (15,810,000.00)    (18,900,000.00)    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                    -                  (1,680,000.00)      (2,240,000.00)      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น (5,190,857.90)      (5,118,950.75)      (5,147,657.90)      (5,070,950.75)      
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (12,000,000.00)    (8,000,000.00)      (12,000,000.00)    (8,000,000.00)      
ดอกเบ้ียรับ (2,386,046.64)      (792,074.38)        (2,173,855.42)      (629,670.95)        
ต้นทุนทางการเงิน -                 10,815.18          -                 -                 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 225,867.20         28,184.03          -                 28,184.03          
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์ 6,719.08           (56,348.14)         977.00             (56,069.77)         
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน 84.17                 -                  84.17                 -                  
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 782,296.72         (1,052,542.87)      879,303.81         (975,357.73)        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,511,121.00     3,427,740.00       13,714,070.00     3,002,293.00       
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12,125,050.00     22,495,500.00     12,125,050.00     22,495,500.00     
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น (32,770.00)         8,535.00           (32,770.00)         8,535.00           
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (28,101,815.90)    (31,489,740.62)      -                    -                  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 107,348,973.25    96,343,394.14     100,072,120.10    89,537,856.80     

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 90,828,401.56     (56,720,671.49)    94,999,831.16     (74,700,293.94)    
ลูกหน้ีการค้า 6,495,854.97       (8,181,302.53)      5,159,660.92       16,241,385.99     
ลูกหน้ีอื่น 2,230,008.23       2,085,813.52       2,438,724.89       1,045,179.98       
โฆษณาระหว่างผลิต (306,905.21)        1,132,287.96       372,153.98         (508,710.39)        
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,550,041.03)      (15,068,035.76)    (1,092,299.51)      (12,297,670.41)    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 245,977.50         (195,899.50)        -                 182,500.00         

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า 6,041,137.89       (75,701,774.51)    (5,235,193.88)      (96,169,926.98)    
เจ้าหน้ีอื่น 492,198.96         3,598,072.90       (2,225,202.46)      4,834,781.31       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (401,421.95)        18,803,192.33     (842,468.74)        16,882,071.08     
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,402,162.00)      (1,595,803.00)      (2,035,168.00)      (1,432,469.00)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (16,000.00)         100,000.00         (16,000.00)         (98,500.00)         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 207,006,022.17    (35,400,725.94)    191,596,158.46    (56,483,795.56)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/4)

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

ดอกเบ้ียจ่ายที่เป็นเงินสด -                 (10,815.18)         -                 -                 
จ่ายภาษีเงินได้ (25,655,776.35)    (22,438,003.90)    (21,925,285.61)    (19,064,002.16)    
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4,120,758.84       2,713,475.70       -                 2,406,807.40       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 185,471,004.66    (55,136,069.32)    169,670,872.85    (73,140,990.32)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําธนาคาร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 26,746,838.79     (35,144,306.85)    34,784,078.64     (35,160,241.78)    
รับดอกเบ้ีย 2,217,894.71       768,955.66         2,013,264.18       627,751.05         
เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึน (5,000,000.00)        -                  (5,000,000.00)        -                  
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (41,918,200.00)    (110,000,000.00)   (41,918,200.00)    (100,000,000.00)   
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                 (632,820.00)        -                 (632,820.00)        
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (19,386,848.18)    (10,523,737.75)    (18,330,989.68)    (10,495,345.60)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น -                 5,674,680.00       -                 5,674,680.00       
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 560.75             56,355.14          -                 56,074.77          
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น -                 139,400.00         -                 139,400.00         
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ -                 30.00               -                 30.00               
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -                 16,358,116.32     -                 16,358,116.32     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15,838,800.00     18,932,000.00     15,810,000.00     18,900,000.00     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -                    -                  1,680,000.00       2,240,000.00       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 5,190,857.90       5,118,950.75       5,147,657.90       5,070,950.75       
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 12,000,000.00     8,000,000.00       12,000,000.00     8,000,000.00       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (4,310,096.03)      (101,252,376.73)   6,185,811.04       (89,221,404.49)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,520,000.00)      (3,360,000.00)        -                    -                  
เงินสดรับค่าสิทธิซื้อหุ้นสามัญ -                 24,745,050.00       -                  24,745,050.00     
เงนิปันผลจ่าย (77,499,500.00)    (75,000,000.00)    (77,499,500.00)    (75,000,000.00)    
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 11,884,950.00     -                 11,884,950.00     -                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (68,134,550.00)    (53,614,950.00)    (65,614,550.00)    (50,254,950.00)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 113,026,358.63    (210,003,396.05)   110,242,133.89    (212,617,344.81)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 64,369,681.50     292,333,312.32    54,545,962.33     59,803,565.50     
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพ่ิมข้ึน

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (งบประกอบ 2) -                 (17,960,234.77)      -                    -                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 177,396,040.13    64,369,681.50     164,788,096.22    54,545,962.33     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/4)

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

โอนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินหน่ึงปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (2,048,934.95)        -                    -                    -                  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17,700.41)         (193,442.21)          -                    -                  
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,494,216.53)      (4,250,065.24)      (1,886,530.50)      (4,060,416.49)      
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -                 (16,279,953.17)    -                 (16,279,953.17)    
รับโอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม -                 4,211,240.87       -                 2,700,000.00       
โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ครบกําหนดภายในหน่ึงปี (1,000,000.00)        -                    -                    -                  
โอนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่น (3,373,991.61)        -                  (2,700,000.00)        -                  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงประมาณการ

ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม 496,141.81         985,998.64           -                    -                  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจากการที่บริษัทร่วมขายเงินลงทุน

และมีกําไรโดยไม่เสียการควบคุม 184,198.10           -                    -                    -                  
อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจ้าหน้ีทรัพย์สิน 1,271,169.68       674,156.85         780,335.00         674,156.85         
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย -                 11,234,970.00     -                 11,234,970.00     
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-

-  หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 1,751,680.87         -                  1,136,523.47         -                  
-  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง (8,758,404.34)        -                  (5,682,617.34)        -                  
-  กําไรสะสมเพ่ิมข้ึน 5,530,345.71         -                  4,546,093.87         -                  
-  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 1,476,377.76         -                    -                    -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (3/4)
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์  เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
การรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการจากบริษัท เฟมไลน์ จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังน้ี
หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,359,741.64    
ลูกหน้ีการค้า 152,640,589.80    
ลูกหน้ีอื่น 1,034,378.58       
โฆษณาระหว่างผลิต 3,570,653.71       
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,742,614.73       
เงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน - บริษัท ดิจินคร จํากัด 300,000.00         
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 17,574,245.55     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,929,843.53       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 198,809.00         
เจ้าหน้ีการค้า (200,295,860.55)   
เจ้าหน้ีอื่น (27,449,765.60)    
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (4,135,472.78)      
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (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)    
กําไรสะสมที่รับโอนจากการรวมกิจการ 115,040,926.23    

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)
บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทําให้กิจการสูญเสียอํานาจควบคุม 

จึงโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และได้โอนสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดังน้ี
หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,960,234.77     
ลูกหน้ีการค้า 5,519,148.07       
ลูกหน้ีอื่น 10,225.00          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,049.50          
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 84,956.49          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,000.00          
เจ้าหน้ีการค้า (14,153,312.00)    
เจ้าหน้ีอื่น (277,095.00)        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (142,464.62)        
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (4,825,501.34)      
สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที่โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,211,240.87       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (4/4)



 
 

 
 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.2 สถานท่ีตั้งบริษัท เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
1.3 ลักษณะธุรกิจ (1) เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทําของ และ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานโฆษณา 
  (2)  ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งดําเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลําดับ 

เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 29 
ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และได้เปลี่ยนช่ือบริษัทจากเดิมช่ือบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน ส่วนบริษัท เฟมไลน์ จํากัด ได้จดทะเบียนเลิก
กิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2561 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ 
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการจัดทํางบการเงินรวมได้มี
การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ 

2.2 งบการเงินน้ีได้จัดทําขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.3 งบการเงินรวมน้ี จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย 
และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ดังน้ี 

บริษัทย่อย 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ 2562 2561 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด 99.99 99.99 ไทย 
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 40.00 40.00 ไทย 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นบริษัท ดิจินคร จํากัด *    
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด - 4.00 ไทย 



 
 

 บริษัทนํางบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวมเนื่องจาก บริษัทมี
อํานาจควบคุมบริษัทดังกล่าว  

บริษัทร่วม 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
จัดต้ังข้ึน 
ในประเทศ 

2562 2561 
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง    
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด 30.00 30.00 ไทย 
บริษัท ดิจินคร จํากัด * - 45.00 ไทย 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด    
บริษัท มีเดีย อินไซด์ จํากัด 99.99 99.99 ไทย 
บริษัท เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด 70.00 70.00 ไทย 
บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จํากัด 60.00 60.00 ไทย 
Media Intelligence (Myanmar) Limited 60.00 70.00 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร ์
* บริษัท ดิจินคร จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562 
2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีสําคัญของwบริษัทกับบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในป
บัญชีปจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
2. ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
3. ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
5. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
7. ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8. ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
9. ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
10. ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
11. ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
12. ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
13. ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
14. ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
15. ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
16. ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
17. ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 



 
 

18. ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรต่อหุ้น 
19. ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
20. ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
21. ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
22. ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
23. ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
24. ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
25. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
26. ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
27. ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
28. ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
29. ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 
30. ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
31. ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน 
32. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 
33. ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 
34. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
35. ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
36. ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
37. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
38. ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 
39. ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น 
40. ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
43. ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ

และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
44. ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
45. ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
46. ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 

(ปรับปรุง 2561) เ ร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงนิเฟ้อรุนแรง 

47. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 



 
 

48. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
49. ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน

ขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ีสําหรับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน  

50. ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
51. ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
52. ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีนําส่งรัฐ 
53. ฉบับท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินน้ี  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง  

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมนํามาปฏิบัติเป็นคร้ังแรก จํานวน 7 ฉบบั  

มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบับท่ี 1  เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
2. ฉบับท่ี 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
3. ฉบับท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
5. ฉบับท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
7. ฉบับท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8. ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
9. ฉบับท่ี 20 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
10. ฉบับท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนงินตรา

ต่างประเทศ 
11. ฉบับท่ี 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
12. ฉบับท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
13. ฉบับท่ี 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
14. ฉบับท่ี 27  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
15. ฉบับท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
16. ฉบับท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
17. ฉบับท่ี 32 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
18. ฉบับท่ี 33 เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 
19. ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
20. ฉบับท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
21. ฉบับท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกิดขึ้น 



 
 

22. ฉบับท่ี 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
23. ฉบับท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
24. ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
25. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
26. ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
27. ฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
28. ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
29. ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 
30. ฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
31. ฉบับท่ี 7 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
32. ฉบับท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน 
33. ฉบับท่ี 9 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
34. ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
35. ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
36. ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
37. ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
38. ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
39. ฉบับท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
40. ฉบับท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
41. ฉบับท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ ห รื อ

ของผู้ถือหุ้น 
42. ฉบับท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
43. ฉบับท่ี 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ

และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
45. ฉบับท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
46. ฉบับท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  เ ร่ือง

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
47. ฉบับท่ี 10  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
48. ฉบับท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
49. ฉบับท่ี 14 เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน

ขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ีสําหรับ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

50. ฉบับท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลง ทุนสุทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 



 
 

51. ฉบับท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
52. ฉบับท่ี 19 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การชําระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
53. ฉบับท่ี 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
54. ฉบับท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนําส่งรัฐ 
55. ฉบับท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
56. ฉบับท่ี 23 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
รายได้จากการให้บริการและต้นทุนค่านายหน้า  - เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจ้างทําของ - เมื่องานทําเสร็จและได้โอนอํานาจการควบคุม 
เงินปันผลรับ  - เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
ค่าเช่ารับ - ตามระยะเวลาของการให้เช่า 
รายได้อื่น - ตามเกณฑ์คงค้าง 
ดอกเบี้ยรับ - ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
ค่าใช้จ่าย - ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนด 
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีได้มาและปราศจากภาระผูกพัน 

4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด  

 เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่าย
ในระหว่างปีคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

4.4 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 บริษัทตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการ
เรียกเก็บหน้ีในอดีตเป็นเกณฑ์ 

4.5 โฆษณาระหว่างผลิต 

 ต้นทุนของงานท่ียังไม่รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นโฆษณาระหว่างผลิต ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเม่ืองาน ทําเสร็จ
และได้โอนอํานาจการควบคุม 

4.6 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อ “ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผื่อขาย”  



 
 

 บริษัทคํานวณราคาทุนของหลักทรัพย์ท่ีจําหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

 บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธ ิ
ในการออกเสียงท้ังหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอํานาจในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุม
นโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหน่ึง
ของสิทธิในการออกเสียงท้ังหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงิน และการดําเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
ใดๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่า
เสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และอุปกรณ์สํานักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทําให้ราคาเปลี่ยนแทน ใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสําคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่า
ซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 

4.8 สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็น
สัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์ระยะยาว 

 โครงการสมทบเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่าย
สมทบตามท่ีได้กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้
แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการ
ดําเนินงานระหว่างปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน 

 โครงการผลประโยชน์ สํารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ใน
อนาคต ท่ีพนักงานจะได้รับจากการทํางาน ให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวด
อนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็น



 
 

มูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิง
เร่ิมต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณโดยผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

4.10  สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างช่ัวคราว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัด
บัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีบันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 

 บริษัทรับรู้ผลแตกต่างช่ัวคราว ท่ีต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็นหน้ีสิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคต
เพียงพอ ท่ีจะนําสินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันมาใช้ประโยชน์ได้ 

 บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกําไร ทางภาษีเพียงพอต่อการ
นําสินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

4.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 การท่ีบริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนของบริษัทกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซื้อตราสารทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชําระค่าสินค้าหรือ
บริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่บริษัท บริษัทจะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาซื้อของตราสารทุน ณ วันท่ีให้สิทธิ 
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและบันทึก ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คํานวณจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.13 กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี 

4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี
เกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ระหว่างปีแล้ว 

 งบการเงินของบริษัทร่วมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทํางบการเงินรวม โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปน้ี 

 -  สินทรัพย์และหน้ีสิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี 
 -  ส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 -  รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับปี 



 
 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ และหน้ีสิน รวมท้ัง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

 ประมาณการและข้ อสมมติ ฐานจะได้ รั บการทบทวนอย่ างสมํ่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์   
ในอดีตและปัจจัยต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สถานการณ์น้ัน บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่
ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีท่ีสําคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน
เปิด ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการ ในเรื่องต่างๆ ได้
เปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
เงินสด 60,523.41 101,156.80 54,446.64 93,138.39 
เงินฝากธนาคาร 95,922,131.18 43,125,397.97 83,487,482.25 33,459,728.45 
เงินฝากประจําธนาคารระยะสั้น 81,413,385.54 21,143,126.73 81,246,167.33 20,993,095.49 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177,396,040.13 64,369,681.50 164,788,096.22 54,545,962.33 

6. เงินลงทุนในกองทุนเปด 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 71,185,470.72 162,013,872.28 55,825,575.28 150,825,406.44 
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 354,379.79 1,136,676.51 137,319.78 1,016,623.59 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม 71,539,850.51 163,150,548.79 55,962,895.06 151,842,030.03 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุน ผลกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีได้นําไปแสดงในงบกําไรขาดทุนแล้ว ดังน้ี  

หน่วย : บาท 
รายการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
ในกองทุนเปิด 

(782,296.72) 1,052,542.87 (879,303.81) 975,357.73 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกองทุน
เปิด 

2,403,992.27 563,909.86 2,314,685.84 502,894.92 

รวมผลกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,621,695.55 1,616,452.73 1,435,382.03 1,478,252.65 

 



 
 

7. ลูกหน้ีการคา 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีการค้า     
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 174,238,185.60 190,517,193.64 167,395,038.63 182,076,530.74 
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 84,635,987.64 47,866,751.64 87,869,707.11 46,883,092.77 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 963,695.50 - 963,695.50 

รวม 258,874,173.24 239,347,640.78 255,264,745.74 229,923,319.01 
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น     
ลูกหน้ีการค้า     
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 38,513,992.55 38,401,172.25 31,590,991.05 28,564,595.34 
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 32,511,465.05 58,158,301.95 13,140,613.82 46,179,726.35 
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 597,060.00 -  597,060.00  
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 9,919,097.50 9,810,492.50 9,919,097.50 9,810,492.50 

รวม 80,944,555.10 106,967,026.70 54,650,702.37 85,151,874.19 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,919,097.50) (9,810,492.50) (9,919,097.50) (9,810,492.50) 
ลูกหน้ีการค้าบริษัทอื่น - สุทธิ 71,025,457.60 97,156,534.20 44,731,604.87 75,341,381.69 
ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 329,899,630.84 336,504,174.98 299,996,350.61 305,264,700.70 

 
  



 
 

8. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถอืหุ้น 
(%) 

มูลค่าเงินลงทุน 
เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุนสว่น

บุคคลสาํหรับป ี
2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั       
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  0.24 0.24 12,896,366.17 12,896,366.17 971,418.00 1,040,805.00 
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 0.29 0.29 5,519,382.00 5,519,382.00 1,020,017.90 927,289.00 
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.34 0.33 9,428,871.54 7,510,671.54 1,764,376.00 1,638,577.50 
4. บมจ. บูติคนิวซิตี้ 0.06 0.06 1,710,000.00 1,710,000.00 50,400.00 36,000.00 
รวมราคาทุน   29,554,619.71 27,636,419.71 3,806,211.90 3,642,671.50 
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย 162,377,344.04 167,216,679.04   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  
มูลค่ายุติธรรม 191,931,963.75 194,853,098.75 

  

บริษัทอื่น       
1. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย   386,397.20 386,397.20 49,500.00 31,500.00 
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป   4,072,387.00 4,072,387.00 - - 
3. บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์ 51,782.40 51,782.40 - - 
รวมราคาทุน 4,510,566.60 4,510,566.60 49,500.00 31,500.00 
หัก ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย (2,647,415.50) (1,715,854.36)   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริษัทอ่ืน - มูลค่ายุติธรรม 1,863,151.10 2,794,712.24   
กองทุนส่วนบุคคล     
1. บลจ. บัวหลวง จํากัด 190,000,000.00 190,000,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 
2. บลจ. กสิกรไทย จํากัด 250,000,000.00 210,000,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00 
รวมราคาทุน 440,000,000.00 400,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย 5,535,154.60 1,650,788.96   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบคุคล - มูลค่ายุติธรรม 445,535,154.60 401,650,788.96   
รวมเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 639,330,269.45 599,298,599.95 15,855,711.90 11,674,171.50 
บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     
บลจ. กสิกรไทย จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 
บวก(หัก) ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 202,665.22 (189,648.75) - - 
รวมเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผือ่ขายของบริษัทย่อย - สทุธิ 10,202,665.22 9,810,351.25 - - 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม) 649,532,934.67 609,108,951.20 15,855,711.90 11,674,171.50 

 
หน่วย : บาท 

บริษัทที่เกีย่วข้องกัน ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ์ 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 

2562 2561 
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณชิย์ กรรมการ/ผู้ถือหุน้ร่วมกัน 571,890,666.00 567,971,154.00 
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น กรรมการ/ผู้ถือหุน้ร่วมกัน 290,633,730.00 290,633,730.00 
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล พาณชิย์ กรรมการ/ผู้ถือหุน้ร่วมกัน 330,000,000.00 330,000,000.00 
4. บมจ. บูติคนิวซิต้ี แฟชั่น ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 120,000,000.00 120,000,000.00 

 



 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ให้บุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกัน จํานวน 249,666 หุ้น (ราคาทุนหุ้นละ 9.29 บาท) ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจําหน่ายเงิน
ลงทุน เป็นจํานวนเงิน 16.36 ล้านบาท และรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเข้างบกําไรขาดทุน เป็นจํานวนเงิน 14.04 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ในเดือนมิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 249,666 หุ้น เป็น
จํานวนเงิน 11.23 ล้านบาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ  

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
สัดส่วนการถือหุ้น % ตามวิธีส่วนได้เสีย 
2562 2561 2562 2561 

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด 30.00 30.00 171,922,338.88 158,079,684.10 
บริษัท ดิจินคร จํากัด * - 46.60 - 4,290,990.99 

รวม   171,922,338.88 162,370,675.09 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุ้น % ตามวิธีราคาทุน 
2562 2561 2562 2561 

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด 30.00 30.00 6,001,470.00 6,001,470.00 
บริษัท ดิจินคร จํากัด * - 45.00 - 2,700,000.00 

รวม   6,001,470.00 8,701,470.00 
 

หน่วย : บาท 

บริษัทร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนที่ออกและชาํระแล้ว เงินปันผลสําหรับป ี
2562 2561 2562 2561 

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ 
จํากัด 

นายหนา้ตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 

บริษัท ดิจินคร จํากัด * นายหนา้ตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา - 6,000,000.00 810,000.00 900,000.00 
รวม    15,810,000.00 18,900,000.00 

เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562 บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ 
จึงได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น-บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจินคร จํากัด จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทําให้กิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัท
ดังกล่าว 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังน้ี 

หน่วย : บาท 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
งบการเงินรวม 

2562 2561 
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด 28,180,015.28 30,477,990.50 
บริษัท ดิจินคร จํากัด * (78,199.38) 1,011,750.12 

รวม 28,101,815.90 31,489,740.62 
* บริษัท ดิจินคร จํากัด จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562  



 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท 
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด 1,320.40 1,229.78 721.43 677.05 93.93 101.59 
บริษัท ดิจินคร จํากัด - 18.81 - 9.60 (0.17) 2.17 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
หน่วย : บาท 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

2562 2561 2562 2561 
บริษัท สปริงบอรด์ พลสั จํากัด 99.99 99.99 * 3,385,631.00 * 3,385,631.00 
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด 40.00** 40.00** 1,400,000.00 1,400,000.00 

รวมราคาทุน   4,785,631.00 4,785,631.00 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย * (3,385,631.00) * (3,385,631.00) 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ   1,400,000.00 1,400,000.00 

** มีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงท้ังหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

หน่วย: บาท 

บริษัทย่อย ประเภทกิจการ 
ทุนที่ออกและชาํระแล้ว เงินปันผลสําหรับปี
2562 2561 2562 2561 

บริษัทย่อยที่บริษัทถอืหุ้นโดยตรง      
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด นายหนา้ตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา 6,511,000.00 6,511,000.00 - - 
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริการด้านประชาสัมพันธ์ 3,500,000.00 3,500,000.00 1,680,000.00 2,240,000.00 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจินคร จํากัด      
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริการด้านประชาสัมพันธ์ 3,500,000.00 3,500,000.00 - - 

รวม    1,680,000.00 2,240,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
หน่วย : บาท 

รายการ 
สัดส่วนการถอืหุ้น % 

มูลค่าเงินลงทุน 
 (งบการเงินรวม) 

มูลค่าเงินลงทุน                
(งบการเฉพาะกิจการ) 

เงินปันผลสําหรับป ี

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทอื่น         
1. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด 0.08 0.08 1,000,00000 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 300,000.00 
2. บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด 1.50 1.50 1,533,500.00 1,533,500.00 1,533,500.00 1,533,500.00 18,225.00 18,225.00 
3. บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จํากัด 1.00 1.00 * 2,000,000.00 * 2,000,000.00 * 2,000,000.00 * 2,000,000.00 - - 
4. บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จํากัด 0.38 0.38 ** 1,387,500.00 ** 1,387,500.00 ** 1,387,500.00 ** 1,387,500.00 13,875.00 32,606.25 
5. บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จํากัด 2.50 2.50 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 50,000.00 40,000.00 
6. บริษัท อีสเทิร์น รับเบอร์ จํากัด 1.50 1.50 * 450,000.00 * 450,000.00 * 450,000.00 * 450,000.00 - - 
7. บริษัท สเปคไทย จํากัด (มหาชน) 4.64 4.64 * 9,280,000.00 * 9,280,000.00 * 9,280,000.00 * 9,280,000.00 - - 
8. บริษัท เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 2.00 2.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 
9. บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) 

0.70 0.70 * 6,250,000.00 * 6,250,000.00 * 6,250,000.00 * 6,250,000.00 - - 

10. บริษัท ไทยฟลายอิ้ง เมนเท็นแนนซ์ จํากัด 10.00 10.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 - - 
11. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 1.00 1.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 120,000.00 120,000.00 
12. บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 4.91 4.91 982,200.00 982,200.00 982,200.00 982,200.00 - - 
13. บริษัท ธานรา จํากัด 1.67 1.67 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 
14. บริษัท พินนาเคิล ทราเวิล จํากดั 3.93 3.93 * 122,500.00 * 122,500.00 * 122,500.00 * 122,500.00 - - 
15. บริษัท แดรี่ไทย จํากัด 3.04 3.04 ** 5,850,000.00 ** 5,850,000.00 ** 5,850,000.00 ** 5,850,000.00 - - 
16. บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด 0.42 0.63 ** 3,164,080.00 ** 3,164,080.00 ** 3,164,080.00 ** 3,164,080.00 189,846.00 885,948.00 
17. บริษัท ร่วมประโยชน์ จํากัด 5.71 5.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 600,000.00 - 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง         
18. บริษัท ดิจินคร จํากัด          
 (จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที่ 2 กันยายน 2562) 45.00 - 3,373,991.61 - 2,700,000.00 - - - 
รวมราคาทุน   58,993,771.61 55,619,780.00 58,319,780.00 55,619,780.00 1,291,946.00 1,396,779.25 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทนุจากการลดทุน   **(6,112,495.00) **(6,112,495.00) **(6,112,495.00) **(6,112,495.00)   
 ค่าเผื่อการลดมูลคา่ของเงินลงทุนในบริษัทอื่น   **(18,147,575.00) **(18,180,345.00) **(18,147,575.00) **(18,180,345.00)   
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ   34,733,701.61 31,326,940.00 34,059,710.00 31,326,940.00   
สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 101 (3 ปี)         
 (ครบกําหนดวันที่ 26 กันยายน 2563)   1,000,000.00 1,000,000.00 - -   
หัก ส่วนทีค่รบกําหนดภายในหนึ่งป ี   (1,000,000.00) - - -   
รวมสลากออมสินพิเศษ - สุทธิ   - 1,000,000.00 - -   
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ    34,733,701.61 32,326,940.00 34,059,710.00 31,326,940.00   

 



 
 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม ที่ดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งเครื่องใช้
สํานักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ระหว่าง

ติดตั้ง 
รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 159,185,182.50 107,734,767.89 88,115,881.89 34,331,767.06 - 389,367,599.34 
ซื้อเพิ่ม - 6,173,974.23 3,076,420.37 - 1,947,500.00 11,197,894.60 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - - (5,308.41) (8,522.40) - (13,830.81) 
31 ธันวาคม 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 
ซื้อเพิ่ม - 6,017,292.73 5,339,942.46 - 9,300,782.67 20,658,017.86 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - (8,663,908.69) (15,484,595.54) (14,913.66) - (24,163,417.89) 
รับโอน (โอนออก) - 4,935,622.43 - - (4,935,622.43) - 
31 ธันวาคม 2562 159,185,182.50 116,197,748.59 81,042,340.77 34,308,331.00 6,312,660.24 397,046,263.10 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2561 - 83,440,538.83 82,047,759.23 29,307,837.71 - 194,796,135.77 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2561 - 3,569,057.82 2,420,589.77 208,164.20 - 6,197,811.79 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - - (5,306.41) (8,517.40) - (13,823.81) 
31 ธันวาคม 2561 - 87,009,596.65 84,463,042.59 29,507,484.51 - 200,980,123.75 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2562 - 5,346,490.45 2,910,805.32 581,995.80 - 8,839,291.57 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - (8,663,800.69) (15,477,425.71) (14,911.66) - (24,156,138.06) 
31 ธันวาคม 2562 - 83,692,286.41 71,896,422.20 30,074,568.65 - 185,663,277.26 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 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 

31 ธันวาคม 2562 159,185,182.50 32,505,462.18 9,145,918.57 4,233,762.35 6,312,660.24 211,382,985.84 

 
 

  



 
 

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งเครื่องใช้
สํานักงาน 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ระหว่าง

ติดตั้ง 
รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 159,185,182.50 83,779,702.17 66,200,588.72 19,273,016.06 - 328,438,489.45 
ซื้อเพิ่ม - 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 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - - - (8,522.40) - (8,522.40) 
31 ธันวาคม 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 
ซื้อเพิ่ม - 4,736,044.39 5,074,497.62 - 9,300,782.67 19,111,324.68 
ตัดจ่าย - (7,598,222.43) (13,670,702.17) (14,913.66) - (21,283,838.26) 
รับโอน (โอนออก) - 4,935,622.43 - - (4,935,622.43) - 
31 ธันวาคม 2562 159,185,182.50 111,477,622.84 76,823,416.72 26,692,580.00 6,312,660.24 380,491,462.30 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2561 - 70,790,886.55 64,003,687.19 18,062,583.66 - 152,857,157.40 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 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 
จําหน่าย/ตัดจ่าย - - - (8,517.40) - (8,517.40) 
31 ธันวาคม 2561 - 82,505,041.98 79,085,096.36 23,091,733.51 - 184,681,871.85 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2562 - 5,346,490.45 2,754,719.64 581,995.80 - 8,683,205.89 
ตัดจ่าย - (7,598,114.43) (13,669,835.17) (14,911.66) - (21,282,861.26) 
31 ธันวาคม 2562 - 80,253,418.00 68,169,980.83 23,658,817.65 - 172,082,216.48 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 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 

31 ธันวาคม 2562 159,185,182.50 31,224,204.84 8,653,435.89 3,033,762.35 6,312,660.24 208,409,245.82 

 
 
 

 
 



 

 

13. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ์     
ยอดคงเหลือยกมาต้นป ี 47,262,096.34 29,085,233.34 40,203,851.34 22,289,101.34 
บวก ผลประโยชนพ์นักงานเพิ่มขึ้นจากการรับ
โอนกิจการ 

- 16,344,926.00 - 16,344,926.00 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน 

(8,758,404.34) - (5,682,617.34) - 

บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,609,847.00 2,364,057.00 2,090,004.00 2,073,981.00 
 ต้นทุนบริการในอดีต 11,597,888.00 - 10,465,826.00 - 
 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,303,386.00 1,063,683.00 1,158,240.00 928,312.00 
หัก ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหวา่งป ี (4,402,162.00) (1,595,803.00) (2,035,168.00) (1,432,469.00) 
ยอดคงเหลอืยกไปปลายป ี 49,612,651.00 47,262,096.34 46,200,136.00 40,203,851.34 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีประเมิน สรุปได้ดังน้ี 
ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
อัตราคิดลด 2.47 - 3.13 2.08 - 2.11 2.47 2.08 
อัตราการขึ้นเงินเดอืน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ) 4.24 6.43 4.24 6.43 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน     
โดยเฉลี่ย (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)     
 - อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 34.00 37.00 34.00 37.00 
 - อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 21.00 21.00 21.00 21.00 
 - อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี 10.00 12.00 10.00 12.00 
 - อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี  8.00  7.00  8.00  7.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคํานวณ 
 หน่วย : บาท 

รายการ 
2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50 1,406,294.00 1,191,641.00 
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (1,336,103.00) (1,133,310.00) 
   

อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50 (1,534,986.00) (1,310,960.00) 
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 1,602,832.00 1,367,316.00 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 น้ัน ได้

กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้น ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย



 

รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 11.60 ล้านบาท(งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 10.47 ล้านบาท) 

14. ทุนเรือนหุนและสิทธิซื้อหุนท่ีออกใหพนักงาน 

เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 3.70 ล้านบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 75 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวนเงิน 78.70 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการให้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท (FE-ESOP)  

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้วจํานวน 249,950 สิทธิ จากท้ังหมดจํานวน 370,000 สิทธิ ราคา
ใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้นซึ่งเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จํานวนเงิน 2,499,500 บาท (หุ้นสามัญ 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
จากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดแรก 

ในระหว่างปี 2562 ได้มีการใช้สิทธิในส่วนท่ีเหลือท้ังจํานวนในการซื้อหุ้นเพิ่มจํานวน 120,050 สิทธิ ราคาใช้สิทธิ
หุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 200 บาทต่อหุ้นซึ่งเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จํานวนเงิน 1,200,500 บาท (หุ้นสามัญ 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
จากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดสอง 

15. โครงการสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการสิทธิซื้อหุ้น

สามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
อายุของโครงการ - 1 ปี นับจากวันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย (FE-

ESOP) 
ระยะเวลาการเสนอขาย - ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
ประเภทหลักทรัพย์ - หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จํานวนหุ้นสามัญท่ีเสนอขาย - จํานวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหุ้น - ราคาหุ้นละ 99 บาท 
ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันใช้สิทธิ - ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ อ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  
กําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ท่ีรับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุ้นได้ เมื่อ
ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป นับจากวันท่ีได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น
สามัญ 

ระหว่างวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เปิดให้จองสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (FE-ESOP) ใน
ส่วนท่ีเหลือจํานวน 120,050 สิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ 
วันใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 200 บาท รายละเอียดจํานวนท่ีใช้สิทธิและสิทธิคงเหลือ ดังน้ี 

  



 

 จํานวนสิทธิ 

สิทธิจัดสรร 370,000 

ใช้สิทธิในระหว่างปี 2561 (249,950) 

ใช้สิทธิในระหว่างปี 2562 (120,050) 

สิทธิจัดสรรคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุ้นท่ีออกให้พนักงาน จํานวน 120,050 สิทธิ เป็น
หุ้นสามัญจํานวน 120,050 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,200,500.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ 
และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 89 บาท เป็นจํานวนเงิน 10,684,450.00 บาท ส่วนท่ีเหลือจากราคาตลาด บริษัท
บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซื้อหุ้นท่ีออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
จํานวนเงิน 12,125,050.00 บาท (120,050 สิทธิ ราคาสิทธิละ 101 บาท) 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุ้นท่ีออกให้พนักงาน จํานวน 249,950 สิทธิ เป็นหุ้น
สามัญจํานวน 249,950 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,499,500 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ และ
บันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 89 บาท เป็นจํานวนเงิน 22,245,550 บาท ส่วนท่ีเหลือจากราคาตลาด บริษัทบันทึก
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซื้อหุ้นท่ีออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวนเงิน 
22,495,500 บาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท) 

16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทุน

สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ี
จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าว จะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้  

17. เงินปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ 
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 25 ประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน

ปันผล จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา จํานวน 7,749,950 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 77.50 ล้านบาท 
บริษัทกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
วงเงินปีละไม่เกิน 7 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 24 ประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผล จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา จํานวน 7,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 75 ล้านบาท บริษัท
จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และมมีติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่
เกิน 6 ล้านบาท  

18. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ค่าบริการและค่านายหน้า 313,462,826.45 344,400,519.80 243,621,674.56 259,441,056.94 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 61,436,954.00 62,775,668.00 55,384,254.00 57,486,950.00 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 236,911,500.90 205,893,512.38 179,139,099.45 178,232,201.16 
ค่าเสื่อมราคา 8,839,291.57 6,197,811.79 8,683,205.89 6,342,971.02 
ค่าใช้จ่ายอื่น 31,947,113.79 27,644,739.57 28,260,940.58 23,812,803.41 

รวม 652,597,686.71 646,912,251.54 515,089,174.48 525,315,982.53 



 

 

19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็น
สวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายุการทํางาน(เกษียณ)ตามระเบียบของบริษัท โดย
พนักงานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอัตรา 2-5% ของเงินเดือน ท้ังน้ี บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีจ่ายสําหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงิน 6.78 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 
5.70 ล้านบาท) และ 6.64 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 5.61 ล้านบาท) ตามลําดับ 

20. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณ
จากกําไรหรือขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น เงินปันผลรับ 
หรือเป็นรายจ่ายท่ีต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ เช่น หน้ีสงสัยจะสูญ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย คํานวณในอัตราร้อยละ 20 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 

รายการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 21,798,498.83 22,631,808.01 20,776,078.87 21,274,935.62 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผล
แตกต่างช่ัวคราว และการกลับรายการ
ผลแตกต่างช่ัวคราว 

 
(2,393,418.14) 

 
(561,195.99) 

 
(2,526,808.16) 

 
(490,388.64) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,405,080.69 22,070,612.02 18,249,270.71 20,784,546.98 

 
  



 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างช่ัวคราว 
ดังต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ผลสะสมของผลแตกต่างชัว่คราวที่รบัรู้ในงบกําไร
ขาดทุน 

    

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา้ 9,919,097.50 9,810,492.50 9,919,097.50 9,810,492.50 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทนุในกองทุนเปิด (354,379.79) (1,136,676.51) (137,319.78) (1,016,623.59) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงิน
ลงทุน 

24,260,070.00 24,292,840.00 24,260,070.00 24,292,840.00 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 58,371,055.34 47,262,096.34 51,882,753.34 40,203,851.34 
รวม 92,195,843.05 80,228,752.33 85,924,601.06 73,290,560.25 

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

    

- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย 

(165,467,748.36) (166,961,964.89) (165,265,083.14) (167,151,613.64) 

- รับรู้ในกําไรสะสม     
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,758,404.34) - (5,682,617.34) - 

รวม (82,030,309.65) (86,733,212.56) (85,023,099.42) (93,861,053.39) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (16,406,061.93) (17,346,642.51) (17,004,619.89) (18,772,210.68) 

21. กําไรตอหุน 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของบริษัทใหญ่หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก แสดงการ
คํานวณดังน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
กําไรที่เป็นสว่นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (บาท) 95,827,219.59 100,988,642.91 83,155,836.84 87,814,108.46 

     
จํานวนหุน้สามัญทีอ่อก ณ วันที่ 1 มกราคม (หุ้น) 7,749,950 7,500,000 7,749,950 7,500,000 
ผลกระทบจากหุ้นทีอ่อกให้ตามสิทธิ (หุน้) 61,505 62,488 61,505 62,488 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 7,811,455 7,562,488 7,811,455 7,562,488 

กําไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 12.27 13.35 10.65 11.61 

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไม่มีการเสนอข้อมูลทางการเงิน
จําแนกตามส่วนงานท่ีจะต้องเปิดเผย 

  



 

23. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการบริษัทหรือโดย
การถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้า
โดยท่ัวไป  

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษัทร่วม ดูหมายเหตุข้อ 9 
บริษัทย่อย ดูหมายเหตุข้อ 10 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ร่วมอิสสระ จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท วินเทอร์อีเจนซี่ จํากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมของบริษัท 
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท 
บริษัท ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคช่ันส์ กรุ๊ป จํากัด ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท 
บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จํากัด ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท 
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
บริษัท พินนาเคิล ทราเวิล จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ชัยลดาดล จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด มีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท 
บริษัท มั้งค์ โปรดั๊กช่ัน จํากัด กรรมการร่วมกัน 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน กรรมการบริษัท/บริษัทย่อย และคู่สมรสกรรมการบริษัท 

 
  



 

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญมีดังนี้ 
หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี้การคา้     
 -บริษัทย่อย - - 15,146,932.06 8,086,524.91 
 -บริษัทร่วม 3,830,830.79 3,497,203.35 3,830,830.79 3,497,203.35 
 -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 255,043,342.45 235,850,437.43 236,286,982.89 218,339,590.75 

รวม 258,874,173.24 239,347,640.78 255,264,745.74 229,923,319.01 
ลูกหนี้อ่ืน     
 -บริษัทย่อย - - 17,871.06 20,764.62 
 -บริษัทร่วม - 600.00 - 600.00 
 -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 61,669.32 53,265.05 61,669.32 53,265.05 

รวม 61,669.32 53,865.05 79,540.38 74,629.67 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย- มูลค่ายุติธรรม     
 -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 191,931,963.75 194,853,098.75 191,931,963.75 194,853,098.75 
เจ้าหนี้การค้า     
 -บริษัทย่อย - - 367,010.00 1,163,090.00 
 -บริษัทร่วม 11,492,555.98 12,988,614.32 10,974,675.98 11,434,348.57 
 -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,801,667.80 1,138,397.52 4,801,667.80 1,138,397.52 

รวม 16,294,223.78 14,127,011.84 16,143,353.78 13,735,836.09 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
 -บริษัทย่อย - - 99,000.00 99,000.00 
 -บริษัทร่วม - 16,000.00 - 16,000.00 
 -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 756,000.00 756,000.00 756,000.00 756,000.00 

รวม 756,000.00 772,000.00 855,000.00 871,000.00 

 
  



 

หน่วย : บาท 
รายการในงบกาํไรขาดทุนสําหรับป ี

สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า     
- บริษัทย่อย - - 19,049,988.63 14,440,607.94 
- บริษัทร่วม 7,631,962.63 5,103,157.84 7,631,962.63 5,103,157.84 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 342,875,166.42 337,770,267.56 295,225,982.92 296,279,281.21 

รวม 350,507,129.05 342,873,425.40 321,907,934.18 315,823,046.99 
กําไรจากการขายเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 14,037,952.49 - 14,037,952.49 
กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน     
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 46,200.00 - 46,200.00 
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 982,080.00 - 982,080.00 

รวม - 1,028,280.00 - 1,028,280.00 
รายได้อ่ืน     
- บริษัทย่อย - - 1,744,998.00 1,708,800.00 
- บริษัทร่วม 20,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,287,280.00 4,295,992.30 4,287,280.00 4,261,080.00 

รวม 4,307,280.00 4,325,992.30 6,052,278.00 5,999,880.00 
เงินปันผลรับ     
- บริษัทย่อย - - 1,680,000.00 2,240,000.00 
- บริษัทร่วม - - 15,810,000.00 18,900,000.00 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3,806,211.90 3,642,671.50 3,806,211.90 3,642,671.50 

รวม 3,806,211.90 3,642,671.50 21,296,211.90 24,782,671.50 
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า     
- บริษัทย่อย - - 1,739,000.00 3,804,200.00 
- บริษัทร่วม 6,916,124.67 12,290,997.36 5,846,102.17 12,290,997.36 
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,463,425.00 1,806,747.50 - 181,747.50 

รวม 8,379,549.67 14,097,744.86 7,585,102.17 16,276,944.86 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
ดอกเบี้ยจ่าย     
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 10,815.18 - - 

24. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

24.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย์เพื่อค้ําประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจํานวน 2.50 ล้านบาท โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 - 12 เดือนไปเป็น
หลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 

24.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสือค้ําประกันจากธนาคารพาณิชย์
รวม  20 ล้ านบาท  ซึ่ งค้ํ าประกันโดยกรรมการท่านห น่ึงของบริ ษัท  ในวงเงิ น  10 ล้ านบาท  ส่ วน ท่ี เหลื อ 
ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําประเภท 3 - 12 เดือน 

24.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 
200,000 USD หรือเทียบเท่า 

  



 

25. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินท้ังในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะ
การเงินดังน้ี 

25.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี ดูหมายเหตุ 4 

25.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 - ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่ง

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย 
 - ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือมีไม่มาก ซึ่งเกิดจากการให้บริการและเป็นนายหน้าแก่ลูกค้า

ท้ังบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชําระหน้ีของลูกหน้ีการค้า
อย่างใกล้ชิด ดังน้ันจึงคาดได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไมม่ีความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากความ
เสี่ยงน้ี 

 - สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้
หักสํารองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

25.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัท
ย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เน่ืองจาก
บริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

25.4 ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน 

 - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ 
 - หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินดังกล่าวจะครบ

กําหนดในระยะเวลาอันใกล้ 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ี ได้ รับอนุมัติ ให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทแล้ว เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2563 
  


