
 
 
 
 

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน)  
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) 
ความเห็น 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั  
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 
 รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 22 ซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งกาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง และมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
  ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรวบรวม
ขอ้มูลรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการ
ตรวจสอบรายงานรายการคา้กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ตรวจสอบลกัษณะความสัมพนัธ์กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบนโยบายการ
กาํหนดราคา และไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
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  จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั 
 

เร่ืองอืน่ๆ 
  งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 
จาํกัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560  
 

ข้อมูลอืน่ 
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อ ขอ้มูลอ่ืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูล
อ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
  เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแล
ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ 
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ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน    ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน   

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง   
 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   

  ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ือง
อ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุด    ใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
   

 
 
 
 

(ดร.ปรีชา  สวน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
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บริษัท ฟาร์อสีท์  ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4.2 และ 5   292,333,312    122,617,042    59,803,566      47,480,562      
เงินลงทุนชัว่คราว
เงินฝากประจาํธนาคาร 20,197,662      62,663,211      12,181,727      51,630,362      
เงินลงทุนในกองทุนเปิด  4.3 และ 6   105,377,335    290,515,828    76,166,378      97,102,704      

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 125,574,997    353,179,039    88,348,105      148,733,066    
ลูกหน้ีการคา้ 4.4 และ 7  333,842,020    350,722,195    168,865,497    142,234,385    
ลูกหน้ีอ่ืน
รายไดค้า้งรับ 71,117              2,334,358         59,920              2,243,068         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,394,660         6,424,086         3,294,721         4,783,201         
อ่ืน ๆ 1,753,655         8,267,277         718,494            4,147,517         

รวมลูกหน้ีอ่ืน 6,219,432         17,025,721      4,073,135         11,173,786      
งานระหวา่งทาํ 4.5 6,256,219         659,867            329,687            269,267            
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,468,431         761,371            1,303,137         -                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 766,694,411    844,965,235    322,723,127    349,891,066    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจาํธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 8,000,000         12,500,000      5,000,000         5,000,000         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4.6 และ 8  510,724,163    388,129,587    510,724,163    336,837,488    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.6 และ 9   144,876,284    161,725,249    6,001,470         7,463,132         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.6 และ 10  -                   -                   22,766,010      7,259,400         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4.6 และ 11  36,488,455      31,255,045      35,488,455      31,255,045      
เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 4.6 และ 12  11,235,000      -                   11,235,000      -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 13  194,571,464    196,903,929    175,581,332    177,815,643    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.8 และ 14  19,050              24,649              -                   -                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 7,219,352         9,003,395         2,434,991         4,540,247         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 537,029            1,334,950         125,519            169,915            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 913,670,797    800,876,804    769,356,940    570,340,870    
รวมสินทรัพย์ 1,680,365,208 1,645,842,039 1,092,080,067 920,231,936    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560



บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 348,178,560    394,981,061    123,602,673    128,683,698    
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,621,766         9,108,051         6,907,420         7,142,125         
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัคา้งจ่าย 45,503,753      38,658,880      13,400,000      8,103,430         
อ่ืน ๆ 1,397,098         937,724            315,970            176,613            

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 54,522,617      48,704,655      20,623,390      15,422,168      
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                   33,333,500      -                   33,333,500      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,802,489         3,909,406         1,698,821         -                   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 7,171,493         8,401,687         1,767,123         2,647,107         

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 415,675,159    489,330,309    147,692,007    180,086,473    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.10 และ 15  45,430,159      47,739,793      22,289,101      27,659,856      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.11 และ 20  22,013,842      6,987,414         26,260,517      10,397,801      
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 784,000            824,000            1,081,500         1,121,500         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 68,228,001      55,551,207      49,631,118      39,179,157      
รวมหน้ีสิน 483,903,160    544,881,516    197,323,125    219,265,630    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000      75,000,000      75,000,000      75,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 95,000,000      95,000,000      95,000,000      95,000,000      
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 91,690              87,085              -                   -                   
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 7,500,000         7,500,000         7,500,000         7,500,000         
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 844,796,215    777,664,791    567,263,356    432,582,060    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 149,832,438    91,916,042      149,993,586    90,884,246      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,172,220,343 1,047,167,918 894,756,942    700,966,306    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 24,241,705      53,792,605      -                   -                   

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,196,462,048 1,100,960,523 894,756,942    700,966,306    
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,680,365,208 1,645,842,039 1,092,080,067 920,231,936    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการให้บริการและค่านายหนา้ 742,201,327    739,966,193    264,176,880    285,041,591    
ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหนา้ 399,139,867    413,249,468    127,009,292    145,778,824    
กาํไรขั้นตน้ 343,061,460    326,716,725    137,167,588    139,262,767    
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 10,314,100      10,241,751      138,896,020    59,236,287      
รายไดอ่ื้น
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.6 และ 9 18,328,864      -                   40,420,338      -                   
อ่ืน ๆ 35,469,332      45,271,338      11,958,173      23,059,607      

รวมรายไดอ่ื้น 53,798,196      45,271,338      52,378,511      23,059,607      
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 407,173,756    382,229,814    328,442,119    221,558,661    
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 281,420,702    283,138,989    127,191,475    137,542,927    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.6 และ 9 29,404,091      36,006,804      -                   -                        
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 155,157,145    135,097,629    201,250,644    84,015,734      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4.12 และ 20   28,373,292      19,513,269      13,389,518      5,846,680         
กาํไรสาํหรับปี 126,783,853    115,584,360    187,861,126    78,169,054      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,401,623    105,740,032    187,861,126    78,169,054      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,382,230         9,844,328         -                   -                   
126,783,853    115,584,360    187,861,126    78,169,054      

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.13 16.19                14.10                25.05                10.42                

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 7,500,000 หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรสาํหรับปี 126,783,853    115,584,360    187,861,126    78,169,054      
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 73,886,675      22,893,104      73,886,675      21,364,075      

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ (14,777,335)     (4,578,620)       (14,777,335)     (4,272,815)       

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษี 59,109,340      18,314,484      59,109,340      17,091,260      

กลบัรายการผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเน่ืองจากจาํหน่าย (1,491,292)       -                   -                   -                   

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 298,259            -                   -                   -                   

กลบัรายการผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-สุทธิจากภาษี (1,193,033)       -                   -                   -                   

รวมผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย-สุทธิจากภาษี 57,916,307      18,314,484      59,109,340      17,091,260      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 15 (2,280,032)       -                   (849,788)          -                   

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 456,007            -                   169,958            -                   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี (1,824,025)       -                   (679,830)          -                   

รวมกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 56,092,282      18,314,484      58,429,510      17,091,260      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 182,876,135    133,898,844    246,290,636    95,260,314      

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 177,547,820    123,889,197    246,290,636    95,260,314      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,328,315         10,009,647      -                   -                   
182,876,135    133,898,844    246,290,636    95,260,314      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 155,157,145    135,097,629    201,250,644    84,015,734      
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 6,782,404         7,251,596         3,290,786 5,062,380         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,599                3,351                  -                        -                      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (3,253,675)         -                        -                        -                      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,328,864)       -                      (40,420,338)       -                      
(กาํไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                      847,057              -                      (525,643)          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                        -                      (22,699,920)     (16,599,936)     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                        -                      (105,882,000)   (32,394,600)     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (6,314,100)       (5,241,751)       (6,314,100)       (5,241,751)       
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (4,000,000)       (5,000,000)       (4,000,000)       (5,000,000)       
ดอกเบ้ียรับ (1,480,863)       (1,960,827)       (569,121)          (907,014)          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 84,936              62,861              6,793                31,261              
กาํไรจากการจาํหน่ายและเลิกใชอุ้ปกรณ์ (1,301,430)       (168,719)          (1,227,922)       (246,837)          
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน   -                      8,081                  -                      8,081                
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (406,478)          (787,151)          (194,502)          (581,128)          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,696,169         4,246,931         2,065,292         2,504,875         
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 138,350            253,249            138,350            253,249            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,404,091)     (36,006,804)       -                        -                      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 101,375,102    98,605,503      25,443,962      30,378,671      

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 185,544,971    (196,147,201)   21,130,828      (54,000,000)     
ลูกหน้ีการคา้ 16,880,175      20,470,160      (26,631,112)     27,955,797      
ลูกหน้ีอ่ืน 10,626,915      9,106,206         6,919,306         3,783,006         
งานระหวา่งทาํ (5,596,352)       (659,867)          (60,420)            (269,267)          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,707,060)       1,225,466         (1,303,137)       1,303,272         

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 4,500,000           -                        -                        -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 797,921 (1,064,987)       44,396              (67,538)            

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (46,802,501)     65,395,528      (5,081,025)       8,340,223         
เจา้หน้ีอ่ืน 5,806,262         1,022,867         5,201,222         (5,123,000)       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,230,194)       2,970,823         (879,984)          828,345            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)(ต่อ)
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,285,835)       (972,003)          (8,285,835)       (972,003)          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (40,000)              -                      (40,000)            41,000              

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 261,869,404    (47,505)            16,458,201      12,198,506      
จ่ายภาษีเงินได้ (28,756,178)     (23,190,615)     (10,435,358)     (8,638,896)       
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้ 4,978,435         8,165,762         2,098,463         7,437,536         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 238,091,661    (15,072,358)     8,121,306         10,997,146      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํธนาคาร(เพิ่มข้ึน)ลดลง 42,465,549      (11,451,455)     39,448,635      (12,985,926)     
รับดอกเบ้ีย 1,660,237         2,197,619         750,466            1,103,490         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,500)                -                      (1,500)                -                      
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                        -                        -                      (2,400,000)       
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (15,506,610)       -                      (15,506,610)       -                      
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - กองทุนส่วนบุคคล (100,000,000)     -                      (100,000,000)     -                      
ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (11,235,000)       -                      (11,235,000)       -                      
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (6,043,760)       (184,545)          (5,043,760)         -                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,892,883)       (22,552,667)     (1,221,076)       (10,848,358)     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   -                      (28,000)              -                        -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,550,000           -                      8,550,000           -                      
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย   -                      3,244,545           -                        -                      
เงินรับล่วงหนา้จากการขายเงินเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                      33,333,500        -                      33,333,500      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,756,074         654,207            1,392,523         467,290            
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 672,000            960,000            672,000            960,000            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22,699,920      16,599,936      22,699,920      16,599,936      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                        -                      105,882,000    32,394,600      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 6,314,100         5,241,751         6,314,100         5,241,751         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 53,054,482        -                        -                        -                      
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 4,000,000         5,000,000         4,000,000         5,000,000         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 3,492,609         33,014,891      56,701,698      68,866,283      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (19,368,000)     (6,755,400)         -                        -                      
เงินปันผลจ่าย (52,500,000)     (45,000,000)     (52,500,000)     (45,000,000)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (71,868,000)     (51,755,400)     (52,500,000)     (45,000,000)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 169,716,270    (33,812,867)     12,323,004      34,863,429      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 122,617,042    156,429,909    47,480,562      12,617,133      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 292,333,312    122,617,042    59,803,566      47,480,562      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 73,886,675      22,893,104      73,886,675      21,364,075      
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหนา้จากการ

ขายเงินลงทุน (33,333,500)       -                      (33,333,500)       -                      
อุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 11,700                -                        -                        -                      
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังาน :-

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 456,007              -                      169,958              -                      
-  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน (2,280,032)         -                      (849,788)            -                      
-  กาํไรสะสมลดลง 1,770,199           -                      679,830              -                      
-  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 53,826                -                        -                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (3/3)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



กาํไรสะสม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจากการ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวมส่วนของ 

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เพิม่สัดส่วน เงินลงทุนใน ผูถ้ือหุ้นบริษทั 

หมายเหตุ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ใหญ่

ปี 2559

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2559 75,000,000              95,000,000              87,085                     7,500,000                716,924,759            73,766,877                   968,278,721            47,293,813             1,015,572,534         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2559 105,740,032            18,149,165                   123,889,197            10,009,647             133,898,844            

เงินปันผลจ่าย 17 (45,000,000)             (45,000,000)             (6,755,400)              (51,755,400)             

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้นจากการลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 3,244,545               3,244,545                

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธนัวาคม 2559 75,000,000              95,000,000              87,085                     7,500,000                777,664,791            91,916,042                   1,047,167,918         53,792,605             1,100,960,523         

ปี 2560

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2560 75,000,000              95,000,000              87,085                     7,500,000                777,664,791            91,916,042                   1,047,167,918         53,792,605             1,100,960,523         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2560 :-

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 121,401,623            57,916,396                   179,318,019            5,382,141               184,700,160            

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิจากภาษี (1,770,199)               (1,770,199)               (53,826)                   (1,824,025)               

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2560 119,631,424            57,916,396                   177,547,820            5,328,315               182,876,135            

เงินปันผลจ่าย 17 (52,500,000)             (52,500,000)             (52,500,000)             

เงินปันผลที่บริษทัยอ่ยจ่ายให้ส่วนไดเ้สีย

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (19,368,000)            (19,368,000)             

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการซื้อ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ 4,605                       4,605                       (15,511,215)            (15,506,610)             
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธนัวาคม  2560 75,000,000              95,000,000              91,690                     7,500,000                844,796,215            149,832,438                 1,172,220,343         24,241,705             1,196,462,048         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
จดัสรรแลว้-
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อาํนาจควบคุม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

บริษัท ฟาร์อีสท์  ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่



บริษทั ฟาร์อสีท์  ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้
 กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น

หมายเหตุ
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย

ปี 2559  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2559 75,000,000                 95,000,000                 7,500,000                   399,413,006               73,792,986                 650,705,992              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2559 78,169,054                 17,091,260                 95,260,314                
เงินปันผลจ่าย 17 (45,000,000)               (45,000,000)              
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธนัวาคม  2559 75,000,000                 95,000,000                 7,500,000                   432,582,060               90,884,246                 700,966,306              

ปี 2560
ยอดคงเหลือตน้งวด 1 มกราคม 2560 75,000,000                 95,000,000                 7,500,000                   432,582,060               90,884,246                 700,966,306              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2560 :-

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 187,861,126               59,109,340                 246,970,466              

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน-สุทธิจากภาษี (679,830)                    (679,830)                   

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2560 187,181,296               59,109,340                 246,290,636              

เงินปันผลจ่าย 17 (52,500,000)               (52,500,000)              
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธนัวาคม  2560 75,000,000                 95,000,000                 7,500,000                   567,263,356               149,993,586               894,756,942              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       รวมส่วน        
ของผูถ้ือหุน้

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หน่วย : บาท

           ทุนที่ออก         
   และชาํระแลว้

        ส่วนเกิน         
มูลค่าหุน้สามญั



 
 บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 
 (2)   ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 
2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน           

การรายงานทางการเงิน ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และ
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์ยกเวน้งบการเงินของ  MYANMAR   SPA  TODAY FAR EAST   ADVERTISING  LIMITED ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทั  และ MEDIA  INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการจดัทาํงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตาม
นโยบายบญัชีเดียวกบับริษทัใหญ่ 

 

2.2   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
2.3   งบการเงินรวมน้ี จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัยอ่ย และ

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
บริษัทย่อย 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุ้น (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2560 2559 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    
บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  99.99 86.48 ไทย 
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั 40.00 40.00 ไทย 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้บริษทั ดิจินคร จาํกดั    
บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  05.00 05.00 ไทย 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 04.00 04.00 ไทย 
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บริษทันาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั และบริษทั ดิจินคร จาํกดั มาจดัทาํ          
งบการเงินรวมเน่ืองจากบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
บริษัทร่วม 

บริษทั 
สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

จดัตั้งข้ึนในประเทศ 
2560 2559 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง    

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST 

        ADVERTISING LIMITED 

  สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ - 30.00 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 30.00 ไทย 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30.00 33.33 ไทย 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั    

บริษทั มีเดีย อินไซด ์จาํกดั 99.99 99.99 ไทย 

บริษทั เอม็ไอเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 70.00 50.00 ไทย 

บริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงคอ็ก) จาํกดั 60.00 - ไทย 

MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR)  70.00 50.00 สาธารณรัฐแห่ง 

        LIMITED   สหภาพเมียนมาร์ 
 

2.4   ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดงันี ้
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

      ขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

     เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 ต่างประเทศ 

14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
27. ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
28. ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
29. ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
30. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
31. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
32. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
33. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
34. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
35. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
36. ฉบบัท่ี 10  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
37. ฉบบัท่ี 11  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
38. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
39. ฉบบัท่ี 13  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
40. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะ 

    เจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
41. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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42. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
หรือของผูถื้อหุน้  

43. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
44. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
45. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา   
46. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
47. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
48. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
49. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

    ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
50. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

    (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

51. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)         เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
52. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)         เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
53. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
54. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 

   ขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการ 
  บญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

55. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
56. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
57. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
58. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
59. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

    

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  
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สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ ดงันี ้ 
 

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัน้ี 
มาตรฐานการบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

            และขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

            เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

            เงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
28. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
30. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
31. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
33. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

            อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

            หรือของผูถื้อหุน้ 
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
42. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
43. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

            และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
45. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
47. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
49. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
50. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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51. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 
            ขั้นตํ่า และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
            ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

52. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
53. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
54. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
55. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
56. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน ในปีท่ีนํา
มาตรฐานการบญัชี ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการและตน้ทุนค่านายหนา้    -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
   รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการจา้งทาํของ  -  เม่ืองานทาํเสร็จและส่งมอบ 
   เงินปันผลรับ                             -  เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
   ค่าเช่ารับ             -  ตามระยะเวลาของการใหเ้ช่า 
   รายไดอ่ื้น             -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
   ดอกเบ้ียรับ            -  ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
                     โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
   ค่าใชจ่้าย             -  ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่  เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนด 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 
 

4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด  
เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ แสดงในมูลค่ายติุธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายในระหวา่งปีคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

4.4 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   
 บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยัประสบการณ์

ในการเรียกเกบ็หน้ีในอดีตเป็นเกณฑ ์
4.5 งานระหวา่งทาํ   

 ตน้ทุนของงานท่ียงัไม่รับรู้รายไดจ้ะบนัทึกเป็นงานระหวา่งทาํ ซ่ึงจะบนัทึกเป็นตน้ทุนเม่ืองานทาํเสร็จและ
ส่งมอบ 
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4.6 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลง  
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใตห้วัขอ้         
“ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย”  

บริษทัคาํนวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
บริษทัร่วม หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ 

ในการออกเสียงทั้ งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท 
กล่าวคือ มีอาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงาน
ของกิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย
สาํหรับ งบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้ งทางตรงและทางออ้ม       
เกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้ งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ            
การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงตามวิธีราคาทุน
หลงัหกัค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายใด ๆ  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสม  
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายหุรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํใหร้าคาเปล่ียนแทน  
ในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสําคญั จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ถือเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม ซ่ึงจะตัดจําหน่าย               
เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา 5 ปี 

 

4.9 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
  สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่าบนัทึก     
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามอาย ุ 
ของสญัญาเช่า 

 

4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย 
เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 
 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้
กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และ
ไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน 
จากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการ
ดาํเนินงานระหวา่งปี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

  โครงการผลประโยชน์ 
สํารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตลอดอาย ุ         

การทาํงานของพนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงาน  
ให้กบับริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้
ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้        
การประมาณการหน้ีสินดังกล่าวคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ให้กบัพนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด เพื่อเป็นการ
ตอบแทนพนักงานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ก่อนท่ีพนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพนั    
ในงบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงภาระผูกพนัดังกล่าว 
คาํนวณโดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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4.11 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึง
จะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายไดส้ามารถรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายท่ี
บนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวกภาษี
เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
จากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะนําสินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้ นมาใช้
ประโยชน์ได ้

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะไม่มีกาํไร  
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

4.12 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี
บนัทึก ในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.13 กาํไรต่อหุน้ 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปี  หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

4.14 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   

 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงานระหวา่งปีแลว้ 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทาํงบการเงินรวม    
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

   -  สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัส้ินปี 
   -  ส่วนของผูถื้อหุน้ และค่าเส่ือมราคา แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
   -  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียสาํหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.15 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย ์และหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์   
ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่น อย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผล
ให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้สมมติฐานทางบญัชีท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน การประมาณการ ในเร่ืองต่างๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละ
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

เงินสด
 

109,847 111,596 33,946 48,468 

เงินฝากธนาคาร 271,372,880 76,517,508 39,051,972 46,807,519 

เงินฝากประจาํธนาคารระยะสั้น 20,850,585 45,987,938 20,717,648 624,575 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,333,312 122,617,042 59,803,566 47,480,562 
        

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหน้ี 
 

104,970,857 289,179,200 75,971,876 96,000,000 

บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน 406,478 1,336,628 194,502 1,102,704 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 105,377,335 290,515,828 76,166,378 97,102,704 
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 เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ผลต่างของมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุน ผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีไดน้าํไปแสดงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 

รายการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
 

406,478 787,151 194,502 581,128 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 2,121,419 1,409,399 352,637 373,173 

รวมผลกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด 2,527,897 2,196,550 547,139 954,301 

 

7. ลูกหนีก้ารค้า       
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560  2559 2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 182,607,635 166,374,238 94,508,090 92,493,165 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 85,117,481 32,886,235 58,338,098 25,277,843 

รวม 267,725,116 199,260,473 152,846,188 117,771,008 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 49,433,120 125,596,951 11,652,829 19,895,792 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 16,552,950 20,580,530 4,266,480 3,127,919 
คา้งชาํระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 2,584,750 -  - 
คา้งชาํระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100,000 966,000 100,000 - 
คา้งชาํระมากกว่า  12 เดือนข้ึนไป 9,810,492 9,810,492 9,810,492 9,810,492 

รวม 75,896,562 159,538,723 25,829,801 32,834,203 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,810,492) (9,810,492) (9,810,492)   (9,810,492) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 66,086,070 149,728,231 16,019,309 23,023,711 

ตัว๋เงินรับการคา้ 30,834     1,733,491 - 1,439,666 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 333,842,020 350,722,195 168,865,497 142,234,385 
 

 
 
 
 
 



- 13 - 
 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย      

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุน 

2560 2559 2560 2559 
ส่วนบุคคล 

2560 2559 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั       

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  0.28 0.28 3,981,560 3,981,560 624,483 457,954 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.29 0.29 5,519,382 5,519,382 969,439 885,140 

3.  บมจ. สหพฒันพิบูล 0.33 0.33 7,510,672 7,510,672 1,966,293 1,201,623 

4.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี 0.06 0.06 1,710,000 1,710,000 54,000 - 

รวมราคาทุน   18,721,614 18,721,614 3,614,215 2,544,717 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 175,860,447 107,894,074   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มูลค่ายติุธรรม 194,582,061 126,615,688   

บริษัทอื่น       

1.  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย   386,397 386,397 57,000 51,000 

2.  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป   4,072,387 4,072,387 - 115,265 

3.  บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 51,782 51,782 - 356 

รวมราคาทุน 4,510,566 4,510,566 57,000 166,621 

บวก  ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (1,188,596) 1,306,070   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 3,321,970 5,816,636 3,671,215 2,711,338 

กองทุนส่วนบุคคล     

1.  บลจ. บวัหลวง จาํกดั 140,000,000 100,000,000 4,000,000 - 

2.  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 160,000,000 100,000,000 - 5,000,000 

รวมราคาทุน 300,000,000 200,000,000 4,000,000 5,000,000 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12,820,132 4,405,164   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายติุธรรม 312,820,132 204,405,164   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 510,724,163 336,837,488 7,671,215 7,711,338 

บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     

บลจ. บวัหลวง จาํกดั - 49,800,807 - - 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 1,491,292   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ - 51,292,099 - - 

             รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม) 510,724,163 388,129,587 7,671,215 7,711,338 
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หน่วย : บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

2560 2559 

1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  พาณิชย ์ กรรมการร่วมกนั 494,034,300 494,034,300 

2.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่ กรรมการร่วมกนั 290,633,730 290,633,730 

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

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

 
  

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม 
สัดส่วนการถือหุน้ % 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) (ตามวิธีราคาทุน) 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST       
      ADVERTISING LIMITED - 30 - 8,089,406 - 796,492 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 30 - 1,207,731 - - 
บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 30 33.33 144,876,284 152,428,112 6,001,470 6,666,640 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    144,876,284 161,725,249 6,001,470 7,463,132 
 

 

หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

เงินปันผล 
สาํหรับปี 

2560 2559 2560 2559 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST      

      ADVERTISING LIMITED นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา (USD 83.33) (USD 83.33) 2,700,000 - 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท(์ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 1,000,000    1,000,000 - 600,000 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 20,000,000    20,000,000 19,999,920 15,999,936 

รวม    22,699,920 16,599,936 
 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING 
LIMITED ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นจาํนวน 150 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ KYAT 1,000 ) ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท 
และบริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวน 3,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้น
ละ 400 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกัด ได้ลงทุนในบริษทั ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จาํกัด          
เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,199,997 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 12 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน         
การลงทุน  ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการวางแผนและซ้ือโฆษณาบนส่ือ    
ดิจิตอล (อินเตอร์เน็ต) เพื่อสนบัสนุนแผนทางการตลาด 

 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นจาํนวน 66,667 หุ้น 
(ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 
33.33 ลา้นบาท รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเขา้งบกาํไรขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 17.92 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และ 32.67 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมา บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 
จากกรรมการบริษทั จาํนวน 3 หุน้ (ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 10 บาท) ในราคาหุน้ละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุน้ 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีนํามาใช้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ถือตามขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียท่ีบันทึกในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี ส้ินสุด             
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
งบการเงินรวม 

2560 2559 

MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED 1,620,568 24,022 

บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (76,480) 1,510,218 

บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 27,860,003 34,171,209 

บริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลด้ิง จาํกดั - 301,355 
รวม 29,404,091 36,006,804 

 

บริษัทได้เปล่ียนแปลงการลงทุนในบริษัท ดิ จินคร จํากัด จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุน                
ในบริษทัยอ่ยใน ไตรมาส 3/2559            

ณ วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลด้ิง จํากัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี                
โดยได้คืนทุน  และส่วนเกินทุนแบ่งชําระให้แก่ผูถื้อหุ้น   ตามรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  28  ลงวนัท่ี 
6   กมุภาพนัธ์  2560 
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
MYANMAR  SPA  TODAY FAR EAST        
          ADVERTISING LIMITED - 42.12 - 10.12 5.40 0.08 
บริษทั สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั - 19.59 - 15.48 (0.25) 5.03 
บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั 1,045.23 761.72 541.75 299.27 92.87 102.52 
บริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลด้ิง จาํกดั - - - - - 0.75 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน) 

2560 2559 2560 2559 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั    99.99   86.48   18,966,010   3,459,400 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั   99.99   99.99 *   3,385,631 *   3,385,631 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั**   40.00   40.00 1,400,000 1,400,000 

บริษทั ดิจินคร จาํกดั**   40.00   40.00 2,400,000 2,400,000 

รวมราคาทุน   26,151,641 10,645,031 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย *  (3,385,631) *  (3,385,631) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   22,766,010 7,259,400 
 

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจ 
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เฟมไลน์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเพิ่ม 
จาํนวน 5,403 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซ้ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 
4,006 หุน้ และซ้ือจากบุคคลอ่ืนอีก 1,397 หุน้ การซ้ือหุน้เพิ่มทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจินคร จํากัด เป็นจํานวน 400,000 หุ้น           
(ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแล้ว                
ในราคา หุน้ละ 6 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท 
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หน่วย: บาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 
2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั  นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 4,000,000 4,000,000 103,782,000 31,134,600 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา 6,511,000 6,511,000 - - 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500,000 3,500,000 2,100,000 1,260,000 

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

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

    บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ 3,500,000 3,500,000 - - 
รวม    105,882,000 32,394,600 

 
 

รายการท่ีเกดิขึน้กบับริษัทย่อย 
 
 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง 
บริษัท เฟมไลน์ จํากดั 

 ในเดือนเมษายน    2559  ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั เป็นจาํนวน 50,000 หุน้ (ราคาตามมูลค่าหุน้
ละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 
300,000 บาท  

      

บริษัท อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากดั 
 ในเดือนเมษายน 2559  ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั เป็นจาํนวน 40,000 หุ้น (ราคาตาม

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลว้ในราคาหุ้นละ 6 
บาท เป็นเงิน 240,000 บาท             
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11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(%) 

มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับปี 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

2.   บริษทั  ราชาอชิูโน จาํกดั 1.50 1.50  1,533,500  1,533,500 182,250 18,225 

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

4.   บริษทั  แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั 0.38 0.38 **  1,387,500 **  1,387,500 34,687 - 

5.   บริษทั  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั 2.50 2.50  500,000  500,000 20,000 50,000 

6.   บริษทั  อีสเทิร์น รับเบอร์ จาํกดั 1.50 1.50 *     450,000 *     450,000 - - 

7.   บริษทั  สเปคไทย จาํกดั (มหาชน) 4.64 4.64 *  9,280,000 *  9,280,000 - - 

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

9.   บริษทั  อิมพีเรียล เทคโนโลย ีแมเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั 0.70 0.70 *  6,250,000 *  6,250,000 - - 

10. บริษทั  ไทยฟลายอิ้ง เมนเทน็แนนซ์ จาํกดั 10.00 10.00 *     200,000 *     200,000 - - 

11. บริษทั  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั 1.00 1.00  400,000  400,000 120,000 120,000 

12. บริษทั  วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  จาํกดั 7.14 7.14  1,568,000  2,240,000 - - 

13. บริษทั  ธานรา จาํกดั 1.67 1.67  1,500,000  1,500,000 - - 

14. บริษทั  พินนาเคิล ทราเวิล จาํกดั 3.93 3.93 *     122,500 *     122,500 - - 

15. บริษทั  แดร่ีไทย จาํกดั 3.04 3.04 **  5,850,000 **  5,850,000 - - 

16. บริษทั  ซนัร้อยแปด จาํกดั 1.27 0.42 **  2,531,260 **  1,687,500 885,948 42,188 

17. บริษทั  ร่วมประโยชน์  จาํกดั 5.71 5.71  20,000,000  20,000,000 1,000,000 2,000,000 

18. บริษทั  อเมริกนัฟู้ ด  จาํกดั 0.03 - 4,200,000 - - - 

รวมราคาทุน 59,772,760 55,401,000 2,642,885 2,530,413 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน **(6,112,495) ** (6,112,495)    

       ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน *(18,171,810) *(18,033,460)    

      รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 35,488,455 31,255,045 

สลากออมสินพิเศษ  งวดท่ี 101 (3 ปี)   

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

      รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (งบการเงินรวม) 36,488,455 31,255,045 

 
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั ซันร้อยแปด จาํกดั จาํนวน 84,376 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.84 ลา้นบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั บริษทั อเมริกนัฟู้ ด จาํกดั จาํนวน 420,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท 
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จาํกดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 
313,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 219,520 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน
ตามสดัส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 672,000 บาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกัด ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
จาํนวน 448,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจาํนวน 313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึก
ลดเงินลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจาํนวน 960,000 บาท  

 

12. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
สามัญ และเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ของบริษทั สหพฒันา
อินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 

 

*งวดการรับดอกเบ้ียปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัท่ี 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี       
ตลอดอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

**หุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 22.222222 หุน้สามญั แปลงสภาพไดปี้ละ 4 คร้ัง
โดยเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2560 

   คร้ังท่ี 
อตัราดอกเบ้ีย กาํหนดรับ อายุหุ้นกู ้ อตัราการแปลงสภาพ ครบกาํหนด จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

(%) ต่อปี ดอกเบ้ีย* (ปี) (บาท : หุ้นสามญั)** ไถ่ถอน (หน่วย) (พนับาท) 

1/2560 0.70 ทุก 3 เดือน 7 45 : 1 29 มิ.ย. 2567 11,235 11,235 
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13. ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ 
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม ที่ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

เครื่องใชส้าํนกังาน 
ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 159,185,183 85,588,150 84,943,160 42,109,167 4,452,273 376,277,933 
ซื้อเพิ่ม - 18,675,294 3,332,373 - 545,000 22,552,667 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - (4,342,410) (1,059,480) (3,049,400) - (8,451,290) 
โอน/รับโอน - 4,997,273 - - (4,997,273) - 
31 ธนัวาคม 2559 159,185,183 104,918,307 87,216,053 39,059,767 - 390,379,310 
ซื้อเพิ่ม - 2,816,461 2,088,122 - - 4,904,583 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,188,294) (4,728,000) - (5,916,294) 
31 ธนัวาคม 2560 159,185,183 107,734,768 88,115,881 34,331,767 - 389,367,599 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2559 - 81,798,264 78,890,803 33,500,520 - 194,189,587 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2559 - 2,608,255 2,896,639 1,746,702 - 7,251,596 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - (4,342,407) (1,039,448) (2,583,947) - (7,965,802) 
31 ธนัวาคม 2559 - 80,064,112 80,747,994 32,663,275 - 193,475,381 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2560 - 3,376,427 2,488,017 917,960 - 6,782,404 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,188,252) (4,273,398) - (5,461,650) 
31 ธนัวาคม 2560 - 83,440,539 82,047,759 29,307,837 - 194,796,135 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2559 159,185,183 24,854,195 6,468,059 6,396,492 - 196,903,929 

31 ธนัวาคม 2560 159,185,183 24,294,229 6,068,122 5,023,930 - 194,571,464 
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หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ ที่ดิน 
อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

เครื่องใชส้าํนกังาน 
ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 159,185,183 70,628,779 64,308,142 25,251,016 2,973,935 322,347,055 
ซื้อเพิ่ม - 9,644,418 1,203,940 - - 10,848,358 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (2,230,000) - (2,230,000) 
โอน/รับโอน - 2,973,935 - - (2,973,935) - 
31 ธนัวาคม 2559 159,185,183 83,247,132 65,512,082 23,021,016 - 330,965,413 
ซื้อเพิ่ม - 532,570 688,506 - - 1,221,076 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (3,748,000) - (3,748,000) 
31 ธนัวาคม 25560 159,185,183 83,779,702 66,200,588 19,273,016 - 328,438,489 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2559 - 66,858,289 61,329,076 21,909,572 - 150,096,937 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2559 - 2,250,534 1,572,075 1,239,771 - 5,062,380 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (2,009,547) - (2,009,547) 
31 ธนัวาคม 2559 - 69,108,823 62,901,151 21,139,796 - 153,149,770 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2560 - 1,682,063 1,102,536 506,187 - 3,290,786 
จาํหน่าย/ตดัจ่าย - - - (3,583,399) - (3,583,399) 
31 ธนัวาคม 2560 - 70,790,886 64,003,687 18,062,584 - 152,857,157 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2559 159,185,183 14,138,309 2,610,931 1,881,220 - 177,815,643 

31 ธนัวาคม 2560 159,185,183 12,988,816 2,196,901 1,210,432 - 175,581,332 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หน่วย : บาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
1 มกราคม 2559 - 
ซ้ือเพ่ิม 28,000 
31 ธนัวาคม 2559 28,000 
31 ธนัวาคม 2560 28,000 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2559 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2559 3,351 
31 ธนัวาคม 2559 3,351 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 5,599 
31 ธนัวาคม 2560 8,950 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 24,649 
31 ธนัวาคม 2560 19,050 

 
15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

หน่วย : บาท 

                                    รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 47,739,793 44,464,865 27,659,856 26,126,984 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
           ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,280,032 - 849,788 - 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,595,017 2,279,541 1,442,309 1,370,992 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,101,152 1,967,390 622,983 1,133,883 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (8,285,835) (972,003) (8,285,835) (972,003) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 45,430,159 47,739,793 22,289,101 27,659,856 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 
ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.08 - 2.11 4.49 - 4.62 2.08 4.49 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 6.43 5.11  6.43 5.11 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังานโดยเฉล่ีย 
 (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 

    

      -  อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 37.00 33.00 37.00 33.00 
      -  อายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 21.00 13.00 21.00 13.00 
      -  อายตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี 12.00 4.00 12.00 4.00 
      -  อายตุั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี 7.00 4.00 7.00 4.00 

 
 

16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้        
เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา      
(ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  ทุนสํารองดังกล่าว           
จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้ บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 23 ประจาํปี 2560 ได้มีมติอนุมติั       

ให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 จาํนวน 7,500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 7 บาท เป็นจาํนวน
เงิน 52.50 ล้านบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560  และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถ        
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 22 ประจําปี 2559 มีมติอนุมัติ           
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท บริษทั
จ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ        
ในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
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18. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนค่าบริการและค่านายหนา้ 399,139,867 413,249,468 127,009,292 145,778,824 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 40,117,801 42,519,561 25,378,214 27,606,845 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 203,272,604 189,871,115 83,808,829 81,852,572 

ค่าเส่ือมราคา 6,782,404 7,251,596 3,290,786 5,062,380 

ค่าตดัจาํหน่าย 5,599 3,351 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31,242,294 43,493,366 14,713,646 23,021,130 

รวม 680,560,569 696,388,457 254,200,767 283,321,751 
 

19. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530    
เพื่อเป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังาน เม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารทาํงาน(เกษียณ) ตาม
ระเบียบของบริษัท  โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอัตรา 2-5%              
ของเงินเดือน ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน
เพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีจ่ายสาํหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นจาํนวนเงิน 6.77  ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการ 3.15 ลา้นบาท) และ 4.25  ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 0.89 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

           

20. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 2559 

คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี ปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสยัจะสูญ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 27,369,933 20,650,197 12,134,179 6,203,904 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
        และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
1,003,359 

 
     (1,136,928) 

 
1,255,339 

 
(357,224) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,373,292 19,513,269 13,389,518 5,846,680 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่าง

ชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วย : บาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

ผลสะสมของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 9,810,492 9,810,492 9,810,492 9,810,492 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด (406,478) - (194,501) - 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 24,284,305 24,145,955 24,284,305 24,145,955 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43,150,127 47,739,793 21,439,313 27,659,856 
การคาํนวณค่าเส่ือมราคาในอตัราท่ีต่างจากภาษี (1,695,708) (1,536,709) - - 

รวม 75,142,738 80,159,531 55,339,609 61,616,303 
ผลแตกต่างช่ัวคราวที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     
¤ ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (187,491,983) (115,096,600) (187,491,983) (113,605,308) 

- รับรู้ในกาํไรสะสม     
¤ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,280,032 - 849,788 - 

รวม (110,069,213) (34,937,069) (131,302,586) (51,989,005) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (22,013,842) (6,987,414) (26,260,517) (10,397,801) 

 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการเสนอขอ้มูล ทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีจะตอ้งเปิดเผย 
22. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการทางธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นกรรมการบริษทั
หรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และ
เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 9 
บริษทัยอ่ย ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  ร่วมอิสสระ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  วินเทอร์อีเจนซ่ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยของบริษทั 
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC. ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั/บริษทัยอ่ย และคู่สมรสกรรมการบริษทั 
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รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีสําคญัมีดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 11,447,287 19,428,290 

     -บริษทัร่วม 3,417,424 1,309,658 3,417,424 1,309,658 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 264,307,692 197,950,815 137,981,477 97,033,060 

รวม 267,725,116 199,260,473 152,846,188 117,771,008 

ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 227,582 60,383 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 229,260 - 229,260 - 

รวม 229,260 - 456,842 60,383 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย- มูลค่ายติุธรรม     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 8) 194,582,061 126,615,688 194,582,061 126,615,688 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,235,000 - 11,235,000 - 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 11,497,220 - 11,497,220 - 

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

     -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 8,550,000 - 8,550,000 - 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 33,333,500 - 33,333,500 

รวม 8,550,000 33,333,500 8,550,000 33,333,500 

ซ้ือคอนโดมิเนียม     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17,557,054 - 11,643,740 

เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย - - 5,230,996 3,818,707 

     -บริษทัร่วม 6,871,624 12,915,874 6,490,306 11,714,138 

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,465,171 69,868,904 468,530 31,912,828 

รวม 22,336,795 82,784,778 12,189,832 47,445,673 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

   -บริษทัยอ่ย - - 297,500 297,500 

   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 552,000 552,000 552,000 552,000 

รวม 552,000 552,000 849,500 849,500 
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หน่วย : บาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
  -บริษทัยอ่ย - - 14,737,714 8,769,685 
  -บริษทัร่วม - 875,000 - 875,000 
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 342,111,874 335,653,778 107,916,420 91,506,887 

รวม 342,111,874 336,528,778 122,654,134 101,151,572 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,328,864 - 40,420,338 - 
รายไดอ่ื้น     
  -บริษทัยอ่ย - - 5,085,600 4,721,600 
  -บริษทัร่วม 300,000 2,400,000 300,000 2,400,000 
  -บริษทัเก่ียวขอ้งกนั 2,856,080 2,753,580 2,856,080 2,753,580 

รวม 3,156,080 5,153,580 8,241,680 9,875,180 
เงินปันผลรับ     
  -บริษทัยอ่ย - - 105,882,000 32,394,600 

  -บริษทัร่วม - - 22,699,920 16,599,936 

  -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,614,215 2,544,717 3,614,215 2,544,717 

รวม 3,614,215 2,544,717 132,196,135 51,539,253 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้     
-บริษทัยอ่ย - - 27,706,392 3,932,907 
-บริษทัร่วม 8,605,079 7,601,990 6,486,069 4,653,381 

-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,171,470 5,284,394 - 640,080 

รวม 30,776,549 12,886,384 34,192,461 9,226,368 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
-บริษทัยอ่ย - - - 30,000 
-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,000 440,000 120,000 360,000 

รวม 120,000 440,000 120,000 390,000 
 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ภายหน้า 
23.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

พาณิชยเ์พื่อคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 1.16 ลา้นบาท โดยนาํเงินฝากประจาํประเภท 3 
เดือน ไปเป็นหลกัประกนัการออก หนงัสือคํ้าประกนั 

23.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ลา้นบาท 
ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทั ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพย ์และ
บุคคลคํ้าประกนั 

23.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 
USD หรือเทียบเท่า 
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24. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2559 เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

4 
 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษทัรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มายงับริษทั ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2560 เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 
จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ในวนัเดียวกนั ส่วนบริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ได้
จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

 

26. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดง

ฐานะการเงินดงัน้ี 
26.1   นโยบายการบญัชีและวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี 

 ดูหมายเหตุ 4 
26.2   ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

-    ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือมีไม่มาก ซ่ึงเกิดจากการใหบ้ริการและเป็นนายหนา้แก่ลูกคา้
ทั้งบริษทัขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชาํระหน้ีของลูกหน้ี
การคา้อยา่งใกลชิ้ด ดงันั้นจึงคาดไดว้่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากความเส่ียงน้ี 

-  สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว
ไดห้ักสํารองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดงักล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุด
ของความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

26.3   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ

บริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆไป บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
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26.4  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินดงักล่าวจะครบ

กาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ี ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัทแล้ว เม่ือวนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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