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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของ                            
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกต ดงัน้ี 

ก) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์                   
เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั”) ในระหวำ่งปี 2561 โดยกลุ่มบริษทัไดท้ ำกำร  
วดัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำเสร็จส้ินแลว้ในเดือนมิถุนำยน 2562 ทั้งน้ีบริษทัฯได้
ปรับยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้              
ท่ีไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำของ บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ  
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ข) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 33 ก) เก่ียวกบักำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) 
และกำรเขำ้ท ำสัญญำบริหำรจดักำรส่ือโฆษณำ 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                                                          
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                                                       
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                    
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการส่ือโฆษณา 

บญัชีรำยไดข้องกลุ่มบริษทัเป็นบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บญัชีรำยไดข้องกลุ่มบริษทั
จำกกำรใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำซ่ึงมีหลำกหลำยรูปแบบและครอบคลุมหลำยพื้นท่ี เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำท่ีท ำกบั
ลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขำย 
ท ำใหร้ำยกำรขำยของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้ซบัซอ้น ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ
เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ                        
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบ
กำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยในท่ีออกแบบไว ้และใหค้วำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษโดยกำรขยำยขอบเขต                                                       
กำรทดสอบส ำหรับกำรควบคุมภำยในท่ีตอบสนองต่อควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบ
รำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปี ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชีและหลงัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ี
ท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย 
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(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

การรวมธุรกจิ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในบริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์
เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจบริหำรจดักำร พฒันำ สมำชิกวงบีเอน็เค48 และบริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั
ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำออนไลน์ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้และวดัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์    
ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ จำกกำร                    
วดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวมและฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้มูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำรวมถึงค่ำควำมนิยม 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้มูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำจำกกำรซ้ือธุรกิจโดยกำร 

• ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยธุรกิจ รวมถึงสอบถำมกบัฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือดงักล่ำวเพื่อประเมินวำ่รำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำมของ
กำรรวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ  

• ตรวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำรจ่ำยเงินเพื่อประเมินวำ่มูลค่ำดงักล่ำว
สะทอ้นมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจ  

• ประเมินกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำท่ีระบุในเอกสำร                                                        
กำรวดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำวิธีกำรและขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรใชใ้น
กำรค ำนวณหำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำว 

• สอบทำนองคป์ระกอบของขอ้มูลในแบบจ ำลอง ทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญักบัขอ้มูลในอดีตของกิจกำรและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจ เช่น อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำเงินเฟ้อ เป็นตน้ เปรียบเทียบอตัรำคิดลดกบั
ตน้ทุนทำงกำรเงินของกิจกำรและของอุตสำหกรรม รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเท่ียงธรรม
ของผูบ้ริหำร 

• พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลสนบัสนุนค่ำควำมนิยมท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไวโ้ดยท ำกำรวิเครำะห์รูปแบบใน                                                  
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจ
ดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                                   
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                              
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                        
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                                                              
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                                                                     
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                                      
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำน                                                  
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 



6 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ                                                                 
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                                                
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                                  
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                                             
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั แพลน บี มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,360,140,293 440,458,189 2,044,302,884     100,786,788       

เงินลงทุนชวัคราว 12,360,954          -                         -                          -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 1,559,841,860 1,332,472,475 1,463,996,282     1,182,759,298    

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายภายใน 1 ปี 9 429,563,639 633,654,402 325,834,126        547,795,473       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 69,792,370 1,050,000 23,500,000          165,045,000       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13,000,000          3,000,000           -                          -                         

สินคา้คงเหลือ 13,255,582          -                         -                          -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 63,544,682 79,040,013 36,006,517          55,826,336         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,521,499,380     2,489,675,079    3,893,639,809     2,052,212,895    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 18 11,234,805 -                         -                          -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                         792,375,187        470,328,893       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 14,750,648          -                         -                          -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 117,600,578        370,181,191       -                          262,214,267       

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8,399,726            -                         -                          -                         

ทีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 2,424,899,511     2,237,680,997    2,043,646,392     1,899,831,593    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 562,121,661        541,249,635       156,624,154        99,267,788         

ค่าความนิยม 10 51,386,938          49,491,459         -                          -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 11,829,317          10,492,749         8,639,018            8,340,843           

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายมากกวา่ 1 ปี 9 96,530,662          96,350,483         44,689,479          37,851,741         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 16 159,194,584        133,278,812       114,064,646        112,327,333       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,457,948,430     3,438,725,326    3,160,038,876     2,890,162,458    

รวมสินทรัพย์ 7,979,447,810     5,928,400,405    7,053,678,685     4,942,375,353    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บี มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 17 739,262,671        974,615,337       1,057,838,593     1,198,455,858    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 19,928,229          2,006,643           -                          -                         

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,379,113            2,029,709           950,984               912,461              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45,946,049          54,438,042         13,537,588          4,515,782           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 74,014,634          203,423,602       34,531,066          28,109,339         

ภาษีขายทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 111,065,284        104,677,304       77,520,418          69,597,132         

หนีสินหมุนเวียนอืน 23,857,286          27,657,196         13,317,278          15,736,474         

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,017,453,266     1,368,847,833    1,197,695,927     1,317,327,046    

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 5,449,145 6,266,705 -                          -                         

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,302,262 5,678,421 1,936,885            2,887,869           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,360,040 8,355,603 8,946,923            8,355,603           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 46,731,921 55,776,009         -                          -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 8,180,705            -                         -                          -                         

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 72,024,073          76,076,738         10,883,808          11,243,472         

รวมหนสิีน 1,089,477,339     1,444,924,571    1,208,579,735     1,328,570,518    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บี มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 4,588,489,574 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 19 458,848,957 458,848,957 458,848,957        458,848,957

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

            (2561: หุ้นสามญั 3,529,607,365 หุ้น  

            มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 19 388,256,810 352,960,737       388,256,810        352,960,737       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 4,515,746,984 2,293,363,147    4,515,746,984     2,293,363,147    

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29,220,274 29,220,274         29,220,274          29,220,274         

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 45,884,896 45,884,896         45,884,896          45,884,896         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,397,935,193 1,328,107,028    865,989,986        892,375,781       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,679,696)          293,955              -                          -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 6,375,364,461 4,049,830,037    5,845,098,950     3,613,804,835    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 514,606,010 433,645,797       -                          -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,889,970,471 4,483,475,834    5,845,098,950     3,613,804,835    

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,979,447,810 5,928,400,405    7,053,678,685     4,942,375,353    

-                          -                         -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บ ีมีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 21 4,861,009,600    4,011,686,607    3,820,651,213    3,309,170,847    

เงินปันผลรับ 10 -                          -                          72,999,035         -                          

รายไดอื้น 58,488,486         27,572,020         52,933,166         29,256,865         

รวมรายได้ 4,919,498,086    4,039,258,627    3,946,583,414    3,338,427,712    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 3,173,133,968    2,643,314,248    2,633,464,686    2,329,033,995    

ค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจาํหน่าย และใหบ้ริการ 323,369,541       243,472,174       289,178,431       225,372,805       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 365,040,406       279,118,251       229,009,533       199,924,740       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 10 -                          -                          28,516,207         28,516,207         

รวมค่าใช้จ่าย 3,861,543,915    3,165,904,673    3,180,168,857    2,782,847,747    

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,057,954,171    873,353,954       766,414,557       555,579,965       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (449,152)             -                          -                          -                          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (1,801,371)          4,009,670           -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,055,703,648    877,363,624       766,414,557       555,579,965       

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (1,477,211)          (1,404,637)          (140,791)             (14,933)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,054,226,437    875,958,987       766,273,766       555,565,032       

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 25 (197,398,307)      (157,903,521)      (119,293,040)      (91,180,602)        

กาํไรสําหรับปี 856,828,130       718,055,466       646,980,726       464,384,430       

กาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,955,574)          (667,402)             -                          -                          

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ 25 1,141,446           -                          1,141,446           -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (2,814,128)          (667,402)             1,141,446           -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 854,014,002       717,388,064       648,122,172       464,384,430       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั แพลน บ ีมีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 743,194,686       636,360,490       646,980,726       464,384,430       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,633,444       81,694,976         

856,828,130       718,055,466       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 742,362,481       636,028,549       648,122,172       464,384,430       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 111,651,521       81,359,515         

854,014,002       717,388,064       

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 26

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.196                  0.180                  0.170                  0.132                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บ ีมีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,054,226,437    875,958,987       766,273,766       555,565,032       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 623,170,685       512,063,810       432,823,154       370,613,652       

   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 8,460,490           1,987,863           8,460,490           -                          

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 7,651,457           -                          -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,336,858)          (407,446)             (2,302,755)          (435,731)             

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 44,950                -                          44,950                -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                          -                          28,516,207         28,516,207         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,400,082           1,860,082           2,018,127           1,860,082           

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,599,207           -                          -                          -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 449,152              -                          -                          -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,801,371           (4,009,670)          -                          -                          

   กาํไรจากการต่อรองราคาซือธุรกิจ (1,936,817)          -                          -                          -                          

   เงินปันผลรับ -                          -                          (72,999,035)        -                          

   ดอกเบียรับ (29,257,020)        (2,746,923)          (30,472,311)        (5,417,120)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 1,477,211           1,404,637           140,791              14,933                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,673,750,347    1,386,111,340    1,132,503,384    950,717,055       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (188,926,774)      (288,711,572)      (291,975,775)      (313,212,329)      

   สินคา้คงเหลือ (20,907,039)        -                          -                          -                          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 242,568,494       (68,962,583)        234,755,433       (18,528,148)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (8,369,231)          (14,566,967)        (8,575,051)          (9,439,977)          

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (41,991,301)        120,139,150       85,643,594         248,979,034       

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (136,415,054)      114,767,013       6,421,727           5,179,454           

   หนีสินหมุนเวียนอืน (2,529,840)          63,875,545         5,504,090           28,457,889         

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (566,000)             (384,000)             -                          -                          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,516,613,602    1,312,267,926    1,164,277,402    892,152,978       

   จ่ายดอกเบีย (1,912,273)          (1,671,803)          (281,583)             (16,449)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (221,266,846)      (135,582,586)      (110,854,769)      (86,321,092)        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,293,434,483    1,175,013,537    1,053,141,050    805,815,437       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บ ีมีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (11,034,805)        -                          -                          -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพิมขึน) (350,000)             300,000              141,545,000       (92,942,359)        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนัเพิมขึน (10,000,000)        (3,000,000)          -                          -                          

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิมในบริษทัยอ่ย -                          -                          (359,000,000)      -                          

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                          -                          8,437,500           -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          1,500,000           -                          1,500,000           

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) (114,828,425)      17,196,015         -                          -                          

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (15,199,800)        -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิมในบริษทัร่วม (18,034,231)        (330,000,345)      -                          (262,214,267)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 269,240,000       -                          269,240,000       -                          

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (523,143,897)      (696,432,078)      (443,911,023)      (595,721,167)      

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออุปกรณ์ (340,894,493)      (42,870,950)        (337,897,968)      (40,251,375)        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (100,614,485)      (86,317,173)        (84,265,696)        (44,403,185)        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,793,753           1,375,659           8,177,042           1,111,148           

ดอกเบียรับ 28,645,556         2,823,452           32,750,611         4,335,512           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          72,999,035         -                          

เงินลงทุนชวัคราวลดลง (เพิมขึน) (12,360,954)        138,709,057       -                          138,709,057       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (839,781,781)      (996,716,363)      (691,925,499)      (889,876,636)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,938,775)        (13,436,698)        -                          -                          

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,026,755)          (1,030,726)          (912,461)             (152,262)             

เงินสดรับค่าหุน้สามญัเพิมทุน 2,258,948,710    -                          2,258,948,710    -                          

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายออกหุน้เพิมทุน (1,268,800)          -                          (1,268,800)          -                          

เงินสดรับค่าหุน้สามญัเพิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาควบคุมของบริษทัยอ่ย 600,000              13,550,000         -                          -                          

เงินสดจ่ายค่าหุน้สามญัลดทุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,312,500)        -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (674,466,904)      (158,816,845)      (674,466,904)      (158,818,683)      

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (86,550,000)        (19,000,000)        -                          -                          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,469,984,976    (178,734,269)      1,582,300,545    (158,970,945)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (3,955,574)          (667,402)             -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 1,919,682,104    (1,104,497)          1,943,516,096    (243,032,144)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 440,458,189       441,562,686       100,786,788       343,818,932       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 2,360,140,293    440,458,189       2,044,302,884    100,786,788       
-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซืออุปกรณภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                          4,438,465           -                          3,874,683           

   รายการซืออุปกรณที์ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 117,064,549       340,894,493       111,736,836       337,897,968       

   รับชาํระค่าหุน้เป็นสินทรัพย์ -                          44,068,194         -                          -                          

   เจา้หนีค่าหุน้ทุนเพิมขึน -                          41,125,000         -                          -                          

   ลูกหนีค่าหุน้เพิมขึน 6,800,000           -                          -                          -                          

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,025,733           -                          7,025,733           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แพลน บี มเีดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนของ

สาํรองส่วนทุน ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการแปลงค่า รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ เปลียนแปลงสดัส่วน งบการเงินทีเป็น รวมองคป์ระกอบอนื ผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 352,960,737            2,293,363,147         29,220,274              35,350,000              861,113,765            -                               (298,623)                  (298,623)                  3,571,709,300         66,541,029              3,638,250,329         

กาํไรสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 10) -                               -                               -                               -                               636,360,490            -                               -                               -                               636,360,490            81,694,976              718,055,466            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 10) -                               -                               -                               -                               -                               -                               (331,940)                  (331,940)                  (331,940)                  (335,462)                  (667,402)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                               -                               -                               -                               636,360,490            -                               (331,940)                  (331,940)                  636,028,550            81,359,514              717,388,064            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               -                               -                               (158,832,331)           -                               -                               -                               (158,832,331)           -                           (158,832,331)           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                               -                               -                               10,534,896              (10,534,896)             -                               -                               -                               -                               -                           -                               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการซือบริษทัยอ่ย - ปรับปรุงใหม่

   (หมายเหตุ 10) -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               304,169,772            304,169,772            

เงินปันผลจ่ายแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (19,000,000)             (19,000,000)             

การเปลียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

   อาํนาจควบคุมจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               924,518                   -                               924,518                   924,518                   575,482                   1,500,000                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 352,960,737            2,293,363,147         29,220,274              45,884,896              1,328,107,028         924,518                   (630,563)                  293,955                   4,049,830,037         433,645,797            4,483,475,834         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม 352,960,737            2,293,363,147         29,220,274              45,884,896              1,334,524,613         924,518                   (630,563)                  293,955                   4,056,247,622         288,628,171            4,344,875,793         

รายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้า

   และหนีสินทีรับมาจากการซือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) -                               -                               -                               -                               (6,417,585)               -                               -                               -                               (6,417,585)               145,017,626            138,600,041            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - หลงัปรับปรุง 352,960,737            2,293,363,147         29,220,274              45,884,896              1,328,107,028         924,518                   (630,563)                  293,955                   4,049,830,037         433,645,797            4,483,475,834         

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               743,194,686            -                               -                               -                               743,194,686            113,633,444            856,828,130            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               1,141,446                -                               (1,973,651)               (1,973,651)               (832,205)                  (1,981,923)               (2,814,128)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               744,336,132            -                               (1,973,651)               (1,973,651)               742,362,481            111,651,521            854,014,002            

ออกหุน้สามญัเพิมทุน (หมายเหตุ 19) 35,296,073              2,222,383,837         -                               -                               -                               -                               -                               -                               2,257,679,910         -                               2,257,679,910         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               -                               -                               (674,507,967)           -                               -                               -                               (674,507,967)           -                               (674,507,967)           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการซือและ

   การลดทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               55,858,692              55,858,692              

เงินปันผลจ่ายแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (86,550,000)             (86,550,000)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 388,256,810            4,515,746,984         29,220,274              45,884,896              1,397,935,193         924,518                   (2,604,214)               (1,679,696)               6,375,364,461         514,606,010            6,889,970,471         

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

สาํรองส่วนทุน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 352,960,737         2,293,363,147      29,220,274           35,350,000           597,358,578         3,308,252,736      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            464,384,430         464,384,430         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            464,384,430         464,384,430         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            -                            (158,832,331)        (158,832,331)        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            10,534,896           (10,534,896)          -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 352,960,737         2,293,363,147      29,220,274           45,884,896           892,375,781         3,613,804,835      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 352,960,737         2,293,363,147      29,220,274           45,884,896           892,375,781         3,613,804,835      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            646,980,726         646,980,726         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            1,141,446             1,141,446             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            648,122,172         648,122,172         

ออกหุน้สามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 19) 35,296,073           2,222,383,837      -                            -                            -                            2,257,679,910      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            -                            (674,507,967)        (674,507,967)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 388,256,810         4,515,746,984      29,220,274           45,884,896           865,989,986         5,845,098,950      

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ



1 
 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งขึ้นเป็นบริษัทจ ำกัดและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งท ำ         
ส่ือโฆษณำ ให้เช่ำพื้นท่ีโฆษณำและให้เช่ำเวลำในกำรโฆษณำ บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 
298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหำนำค เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                                    
กำรบญัชี 

2.2  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทแพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)            
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั เวอริซำยน์ จ ำกดั กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำและใหเ้ช่ำ

พื้นท่ีโฆษณำ 
ไทย 100 100 

บริษทั แอด คูซีน จ ำกดั กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำและใหเ้ช่ำ
พื้นท่ีโฆษณำ 

ไทย 100 100 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด           กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำและใหเ้ช่ำ ไทย 100 100 
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  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ดิสเพลย ์จ ำกดั พื้นท่ีโฆษณำ 

บริษทั โกล้ิง ออนไลน์ จ ำกดั  สร้ำงแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 70 70 
บริษทั เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั 
(บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุม)  

เป็นตวัแทนโฆษณำประเภทดิจิทลั ไทย 45 45 

บริษทั แพลน บี ซีเอส จ ำกดั ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำภำยนอก                        
ท่ีอยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั 

ไทย 80 - 

ถือหุ้นโดยบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”)    
บริษทั ทริปเป้ิลเพลย ์จ ำกดั ออกแบบ ผลิตหรือเป็นตวัแทนส่ือ

โฆษณำสินคำ้ทุกประเภท 
ไทย 100 100 

บริษทั เมอร์ซ่ี พลสั จ ำกดั กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำ ไทย 100 100 
บริษทั เดอะวนัพลสั จ ำกดั ออกแบบ ผลิตหรือเป็นตวัแทนส่ือ

โฆษณำสินคำ้ทุกประเภท 
ไทย 100 100 

บริษทั แมก็ซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำ 
 

ไทย 
 

85 85 
 

บริษทั ทูน่ำ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำในท่ำอำกำศยำน 
 

ไทย 
 

100 100 
 

บริษทั แพลน บี อีเลฟเว่น จ ำกดั เป็นตวัแทนกำรขำยและบริหำรจดักำร
สิทธิประโยชน์ท่ีไดม้ำจำกบริษทัใน
เครือ 

ไทย 
 

100 100 
 

บริษทั ไบร์ท สกำย มีเดีย จ ำกดั 
 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำในท่ำอำกำศยำน 
 

ไทย 
 

50 50 
 

บริษทั แพลน บี (มำเลเซีย)                      
เอสดีเอน็ บีเอชดี 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 
 

มำเลเซีย 
 

90 90 
 

บริษทั ปัญญำทิพย ์แพลน บี 
มีเดีย ลำว จ ำกดั 

 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ 
 

ลำว 
 

50 50 

บริษทั ดบับลิว.พ.ีเอส.มีเดีย 
จ ำกดั  

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำในท่ำอำกำศยำน ไทย 50 50 

 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม)     
     
     
บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์
เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

บริหำรจดักำร พฒันำสมำชิกวง                               
บีเอน็เค48 

ไทย 35 35 
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  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 

  (เดิมช่ือ “บริษทั บีเอน็เค48 
ออฟฟิศ จ ำกดั”) 

 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม)      
บริษทั ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั 
 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำในท่ำอำกำศยำน ไทย 50 - 

บริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั 
 (เอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุม) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำออนไลน์ ไทย 50 - 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ำกดั        
(มหำชน) 

ใหบ้ริกำรพื้นท่ีโฆษณำ และผลิตส่ือ
 โฆษณำ 

ไทย 70 - 

บริษทั สตำร์ค มลัติมีเดีย จ ำกดั ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำภำยนอก              
 ท่ีอยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั 

ไทย 75 - 

ถือหุ้นโดยบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด  
 (เดิมช่ือ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกัด”) 

   

บริษทั แพลตฟอร์ม มกักะสัน 
จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน ไทย 70 - 

บริษทั มอร์ แดน ไอ แคน เซย ์
จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน ไทย 65 - 

บริษทั ดรีมเมอร์ส โซไซต้ี 
  เมเนจเมนท ์จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน ไทย 59 - 

ถือหุ้นโดยบริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)    
บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั ผลิตและให้บริกำรเช่ำป้ำย ไทย 100 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) ในระหว่ำงปี 2562 ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัโดยมีรำยละเอียด
ของบริษทัยอ่ยท่ีเพิ่มขึ้นดงัต่อไปน้ี 
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บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
   (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั แพลน บี ซีเอส จ ำกดั ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ
ภำยนอกท่ีอยูอ่ำศยั
ประเภทดิจิทลั 

80 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 โดยบริษทัฯลงทุนใน                  
หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

 

8,000 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั (“เอม็เอสดี”) 

บริษทั ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั 
(“ไซน์เวิร์ค”) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ
ในท่ำอำกำศยำน 

50 ลงทุนในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจ ำนวน                   
10,000 หุน้ และไดรั้บโอนหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 
2562 (วนัท่ีซ้ือ) โดยเอม็เอสดีมีอ ำนำจควบคุมใน                   
ไซน์เวิร์ค 

1,000 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั 

บริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั 
(“ดิจิทลั แฟคตอร่ี”) 

ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ
ออนไลน์ 

50 ลงทุนในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 
100,000 หุ้น และไดรั้บโอนหุ้นเม่ือวนัท่ี                          
8 กุมภำพนัธ์ 2562 (วนัท่ีซ้ือ) โดยเอม็เอสดีมีอ ำนำจ
ควบคุมในดิจิทลั แฟคตอร่ี 

5,000 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ำกดั 
(มหำชน) 

ใหบ้ริกำรพื้นท่ีโฆษณำ 
และผลิตส่ือโฆษณำ 

70 ลงทุนในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 
126,000,000 หุน้ และไดรั้บโอนหุน้เม่ือวนัท่ี                                    
7 สิงหำคม 2562 (วนัท่ีซ้ือ) 

160,776 
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บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั 

บริษทั สตำร์ค มลัติมีเดีย จ ำกดั  ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำ
ภำยนอกท่ีอยูอ่ำศยั
ประเภทดิจิทลั 

75 ลงทุนในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 
180,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท และไดรั้บ
โอนหุน้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2562 (วนัท่ีซ้ือ) 

18,000 

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์                               
อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(“ไอแอม”) (เดิมช่ือ “บริษทั 
บีเอน็เค48 ออฟฟิศ จ ำกดั”) 

บริษทั แพลตฟอร์ม มกักะสัน 
จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน 70 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 โดยไอแอมลงทุนใน                                        
หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 14,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

1,400 

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์                       
อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

บริษทั  มอร์ แดน ไอ แคน เซย ์
จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน 65 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 โดยไอแอมลงทุนใน                   
หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

1,300 

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์                        
อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  

บริษทั ดรีมเมอร์ส โซไซต้ี 
เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

บริหำรจดักำรศิลปิน 59 ลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัย่อยจ ำนวน 59,000 หุน้          
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดย ณ วนัท่ี                                   
31 ธนัวำคม 2562 ไอแอมยงัมิไดช้ ำระเงินค่ำหุน้
ดงักล่ำว 

5,900 

บริษทั สแพลช มีเดีย จ ำกดั 
(มหำชน) (“สแพลช มีเดีย”) 

บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั  ผลิตและให้บริกำร   
เช่ำป้ำย 

100 เป็นบริษทัยอ่ยของสแพลช มีเดีย  - 
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จ) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

ฉ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ช) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ซ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทั อินดิเพนเดน้ท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเมน้ท์ จ ำกดั (“ไอแอม”) (เดิมช่ือ “บริษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ 
จ ำกัด”) มีกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกัน (Joint operation) กับผูร่้วมด ำเนินงำนอ่ืน 
(Other joint operators) โดยไอแอมรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยแต่ละ
รำยกำรของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัตำมส่วนของตนในงบกำรเงินกำรเงินรวม รำยละเอียดของกำรร่วม
กำรงำนดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

ส่วนไดเ้สีย 
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
กิจกำรร่วมคำ้ ตอ้มโอ๋เป้ิลฟิลม์ ผลิตภำพยนต ์ ไทย 33.33 - 

2.4 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                              
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี                          
รอบระยะเวลำบัญชีท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธี
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญ 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน                           
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำร 5 
ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวน
เงิน                             ท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรท่ีได ้                          ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ
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และพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์                        ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำร
ในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี                                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบั
ผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน                                           
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ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี       
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเพิ่มขึ้ นรวมทั้ งส้ิน
ประมำณ 3,488 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ประมำณ 3,595 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมี
จ ำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมำณ 3,488 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 3,595 ลำ้นบำท) 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการขาย 

          รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้กล่ำวคือ
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บ ส ำหรับ
สินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้จากการให้บริการ 

ก) รำยไดค้่ำโฆษณำ รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีโฆษณำและรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเวลำในกำรโฆษณำ 
รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
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ข) รำยไดค้่ำบริหำรสิทธิ รับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรโดยวิธีเส้นตรง 

ค) รำยไดค้่ำบริหำรศิลปิน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรม รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับ” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจัดประเภทเป็นลูกหน้ีกำรค้ำเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบบริกำรแลว้ 

  จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติั
ตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

  ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้                                 
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุน
ค ำนวณโดยใชวิ้ธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี                          
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
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กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณ
ผลกำรด ำเนินงำน 

4.7 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ                                 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดย                               
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ - 5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 5 ปี 
ยำนพำหนะ - 5 ปี 
อุปกรณ์โฆษณำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง - 5 - 8 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี                              
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร                          
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5 - 10 ปี 
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  สิทธิกำรเช่ำ 2.3 - 10 ปี 
  สิทธิใบอนุญำต  6 - 8.2 ปี 
  ลิขสิทธ์ิ 7 ปี 

4.9 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ี     
สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)                                   
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด      
เงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ี มีอ ำนำจควบคุม                              
กลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ                             
ต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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 สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น                  
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย                 
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ี ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผล                                 
กำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปีกลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง
มูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูง
กว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ี
สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวน
เงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยโดยกำรจ ำหน่ำย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
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กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย                                              
เม่ือเกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึง
กลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

กำรท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯโอนตรำสำรทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่ำง ๆ รวมทั้งพนักงำน ถือเป็น
รำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ หำกไม่ปรำกฏว่ำกำรโอนตรำสำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอย่ำง
อ่ืนนอกเหนือจำกกำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

บริษทัฯจะบนัทึกผลต่ำงของมูลค่ำยติุธรรมท่ีสูงกวำ่รำคำโอนของตรำสำรทุน ณ วนัโอนเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน  
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 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้นโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร                  
แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย             
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้  กลุ่มบริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์ห รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดท่ี มี                                
สภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 
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 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมี                                      
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                               
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว้  กำรใช้ดุลยพินิจและ                               
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำหรือเท่ำกบักึง่หนึ่ง 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัย่อย ถึงแมว้่ำกลุ่ มบริษทั                            
จะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละท่ีนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัก่ึงหน่ึง ดงัน้ี 

  อตัรำร้อยละ 
บริษทั ของกำรถือหุน้ 

 2562 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ   
บริษทั เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั  45 45 
ถือหุ้นโดยบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั   
บริษทั ไบร์ท สกำย มีเดีย จ ำกดั   50 50 
บริษทั ปัญญำทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั  50 50 
บริษทั ดบับลิว.พ.ีเอส.มีเดีย จ ำกดั 50 50 
บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 35 35 
 (เดิมช่ือ “บริษทั บีเอน็เค48 ออฟฟิศ จ ำกดั”)   
บริษทั ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั 50 - 
บริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั 50 - 
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 ทั้งน้ี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมท่ีส ำคญัของ
บริษทัดงักล่ำวได ้จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัและตอ้งน ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัดงักล่ำว 
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 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำ                                  
กำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ใน                       
แต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บใน
อนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

6. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 
 

 

   
 

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ - - 773.6 774.2 ตำมสัญญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ 18.4 99.3 18.4 99.3 ตำมสัญญำ 
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี 19.6 15.4 7.8 7.8 ตำมสัญญำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย 3.2 34.7 - - ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำสิทธิ 63.6 37.5 - - ตำมสัญญำ 
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ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เงินประกันกำรเช่ำพ้ืนที่ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 2,127 2,127 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,363 1,363 350 350 

กรรมกำร 403 403 403 403 

รวมเงินประกนักำรเช่ำพ้ืนท่ี - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,766 1,766 2,880 2,880 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)    
บริษทัยอ่ย - - 90,396 86,259 
บริษทัร่วม 300 1,997 300 1,997 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 2,143 20,282 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,443 22,279 90,696 88,256 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)    
บริษทัยอ่ย - - 1,020 16,061 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 18,600 - - - 

รวมค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,600 - 1,020 16,061 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 17)    
บริษทัยอ่ย - - 568,326 476,422 
กำรร่วมคำ้ 305 - 305 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 70,731 104,267 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย) 1,859 - - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,895 104,267 568,631 476,422 
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ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ  
2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                         

1 มกรำคม 2562 

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ               
ณ วนัท่ี                         

31  ธนัวำคม 2562 
เพ่ิมขึ้นจำกกำร                
ซ้ือบริษทัยอ่ย เพ่ิมขึ้น ลดลง 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์มีเดีย จ ำกดั                      
(บริษทัร่วม) 1,050 - - (150) 900 

บริษทั ลุคเกอร์ มเีดีย จ ำกดั (มีกรรมกำรร่วมกนั) - 68,392 - - 68,392 
บริษทั โรส อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั                                                      
(มีกรรมกำรร่วมกนั) - - 26,800 (26,800) - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ย) - - 13,600 (13,100) 500 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,050 68,392 40,400 (40,050) 69,792 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัร่วม บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดอตัรำดอกเบ้ีย             
ร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  ในระหว่ำงปี ณ วนัท่ี  
 1 มกรำคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวำคม 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษัทย่อย     
บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย ์จ ำกดั 142,045 274,700 (416,745) - 
บริษทั ดบับลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ำกดั 23,000 - (9,500) 13,500 
บริษทั ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั - 10,000 - 10,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 165,045 284,700 (426,245) 23,500 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน                        
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 37.5 38.5 32.0 34.9 
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ผลประโยชน์ระยะยำว 0.7 0.5 0.7 0.5 
รวม 38.2 39.0 32.7 35.4 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 180 123 - - 
เงินฝำกธนำคำร 2,359,960 440,335 2,044,303 100,787 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,360,140 440,458 2,044,303 100,787 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี 
(2561: ร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
อำยหุน้ีคำ้งช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,073 240 15,198 23,037 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 803 - 25,913 37,119 
 3 - 6 เดือน 267 - 17,382 3,684 
 6 - 12 เดือน - 15,242 1,070 9,512 
 มำกกวำ่ 12 เดือน - 4,997 12,887 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,143 20,479 72,450 73,352 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อำยหุน้ีคำ้งช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,001,865 1,015,388 961,346 866,984 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  83,559 98,854 65,380 75,186 
 3 - 6 เดือน 15,311 6,590 9,993 5,297 
 6 - 12 เดือน 1,166 4,426 656 2,982 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 29,502 5,170 26,750 4,958 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,131,403 1,130,428 1,064,125 955,407 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,822) (168) (8,628) (168) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,121,581 1,130,260 1,055,497 955,239 
ลูกหนีอ่ื้น     
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300 1,800 14,046 14,904 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 421,549 174,654 314,408 133,201 
ลูกหน้ีค่ำหุน้ 6,800 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,200 - 
ลูกหน้ีอ่ืน- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,002 4,077 779 41 
อ่ืนๆ 6,054 5,178 2,616 6,022 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 440,705 185,709 336,049 154,168 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,587) (3,976) - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 436,118 181,733 336,049 154,168 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,559,842 1,332,472 1,463,996 1,182,759 

9. ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำจ่ำยล่วงหนำ้ 
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 16,061 
 - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 333,629 571,253 271,463 500,041 
อื่น ๆ     
 - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,600 - 1,020 - 
 - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 173,866 158,751 98,040 69,545 

รวมค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 526,095 730,004 370,523 585,647 
หกั: ส่วนท่ีตดัจ่ำยภำยใน 1 ปี (429,564) (633,654) (325,834) (547,795) 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ตดัจ่ำยมำกกว่ำ 1 ปี 96,531 96,350 44,689 37,852 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
   (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี                    
ตำมวิธีรำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เวอริซำยน์ จ ำกดั 126,000 126,000 100 100 400,000 400,000 59,999 - 
บริษทั แอด คูซีน จ ำกดั 10,000 10,000 100 100 65,800 65,800 13,000 - 
บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั 570,000 219,000 100 100 638,000 287,000 

 
- 

 
- 

บริษทั โกลิ้ง ออนไลน์ จ ำกดั  5,000 5,000 70 70 3,500 3,500 - - 
บริษทั เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั 1,250 20,000 45 45 562 9,000 - - 
บริษทั แพลน บี ซีเอส จ ำกดั 10,000 - 80 - 8,000 - - - 

รวม     1,115,862 765,300 72,999 - 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (323,487) (294,971)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 792,375 470,329   
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 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 บริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 

บริษทั แพลน บี ซีเอส จ ำกดั ใหบ้ริกำรส่ือโฆษณำภำยนอก                      
ท่ีอยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั 

80 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้                              
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 โดยบริษทัฯลงทุนใน                  
หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท 

8,000 

 การเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน  รำยละเอียด จ ำนวนเงิน  
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั (“เอม็เอสดี”) 

กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำและใหเ้ช่ำ
พื้นท่ีโฆษณำ 

100 เพิ่มทุนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 219 ลำ้นบำทเป็นทุน                           
จดทะเบียน 570 ลำ้นบำท ดว้ยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ
บริษทัจ ำนวน 3,510,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
เอม็เอสดีไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2562 ทั้งน้ีบริษทัฯไดล้งทุน
เพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในสัดส่วน
กำรถือหุน้เดิม 

351,000 
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 การลดทุนของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน  รำยละเอียด จ ำนวนเงิน  
  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั              
(“เอสอำร์พีบี”) 

เป็นตวัแทนโฆษณำประเภทดิจิทลั 45 ลดทุนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 20 ลำ้นบำทเป็นทุนจดทะเบียน 
5 ลำ้นบำท ดว้ยกำรตดัหุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 150,000 
หุน้ มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เอสอำร์พีบี ได ้                       
จดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
6 กนัยำยน 2562 ต่อมำลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียน
เดิม 5 ลำ้นบำทเป็นทุนจดทะเบียน 1.3 ลำ้นบำท ดว้ยกำรตดั
หุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 37,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
เอสอำร์พีบี ไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ซ่ึงกำรลดทุนดงักล่ำว
ไม่ไดท้ ำใหส้ัดส่วนกำรลงทุนของบริษทัฯ เปล่ียนแปลง                   
แต่อยำ่งใด 

8,438 
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 ในกำรเขำ้ซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไดวิ้เครำะห์รำยกำรซ้ือกิจกำรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ และเห็นวำ่กำรซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวมีเน้ือหำเป็นกำร
รวมธุรกิจ (Business combinations) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท ์เมเนจ

เมน้ท ์จ ำกดั (“ไอแอม”) (เดิมช่ือ 
“บริษทั บีเอน็เค48 ออฟฟิศ จ ำกดั”) บริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 108,321 108,321 15,246 15,246 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 188,128 188,128 14,646 14,646 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 9,733 9,733 1,490 1,490 
อุปกรณ ์ 319 319 381 381 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 301,800 - - - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น (168,504) (168,504) (24,335) (24,335) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (60,360) - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (126) (126) (1,218) (1,218) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 379,311 137,871 6,210 6,210 

สัดส่วนกำรลงทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ) 

 
65  

 
50  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
(246,552) 

  
(3,105) 

 

สัดส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 35  50  
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น 

 
132,759 

  
3,105 

 

บวก: ค่ำควำมนิยม 49,491  1,895  

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 182,250  5,000  

หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของ
บริษทัยอ่ย   

 
(15,246)  

เงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย   (10,246)  
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 กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ
เพื่อสะทอ้นถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำของไอแอมตั้งแต่วนัท่ี
ซ้ือ โดยจ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  จ ำนวนเงิน 
ประมำณกำรผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ยกบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือลดลง  (133,995) 

ค่ำควำมนิยมเพิ่มข้ึน  49,491 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน  278,880 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิ่มข้ึน  (55,776) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน  (145,018) 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯลดลง  6,418 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลท ำให้ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำรเพิ่มขึ้น 23 ลำ้นบำท และค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินไดล้ดลง 5 ลำ้นบำท 
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ในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัได้วิเครำะห์รำยกำรซ้ือกิจกำรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ และเห็นว่ำกำรซ้ือเงินลงทุนดังกล่ำวมีเน้ือหำเป็นกำร                        
ซ้ือสินทรัพยสุ์ทธิ (Asset acquisition) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไซน์ เวิร์ค 

มีเดีย จ ำกดั 
บริษทั สแพลช มีเดีย 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั สตำร์ค 
มลัติมีเดีย จ ำกดั 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,005 24,233 29,463 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 18 24,080 747 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง - 68,392 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1,497 17,626 3,563 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - 8,525 - 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - 47,748 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - 18,787 1,388 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (514) (4,920) (8,169) 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน - (32,042) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (3,588) (414) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (8,778) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 2,006 160,063 26,578 
สัดส่วนกำรลงทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ) 

 
50 

 
30 

 
25 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
(1,003) 

 
(48,019) 

 
(6,645) 

สัดส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 50 70 75 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น 

 
         1,003 

 
112,044 

 
19,933 

บวก: สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สิทธิกำรเช่ำ) 
(หมำยเหตุ 15) - 48,732 - 

หกั: ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือ (3) - (1,933) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 1,000 160,776 18,000 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของ
บริษทัยอ่ย 

 
(1,005) 

 
(24,233) 

 
(29,463) 

เงินสดจ่ำย (รับ) สุทธิจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (5) 136,543 (11,463) 
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10.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั   
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ ำนำจควบคุมในบริษทัย่อย
ในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั                           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ปรับปรุงใหม่)     

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อำร์ทิสท์ 
เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั                             
(เดิมช่ือ “บริษทั บีเอน็เค48 
ออฟฟิศ จ ำกดั”) 

65 65 307,545 291,800 108,810 108,593 69,550 9,750 

11. กำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั อินดิเพนเดน้ท์ อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์
จ ำกัด (“ไอแอม”) (เดิมช่ือ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกัด”) ได้มีมติอนุมัติกำรร่วมลงทุนกับ                  
บริษทั สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด และบริษทั มำดำมกัสก้ำ จ ำกดั จดัตั้งกำรร่วมกำรงำน                   
ใช้ช่ือว่ำ “กิจกำรร่วมคำ้ ตอ้มโอ๋เป้ิลฟิล์ม” ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ มีทุนทั้งหมด 16 ลำ้นบำท 
โดยไอแอมร่วมลงทุนทั้งส้ิน 5 ลำ้นบำท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนท่ีจดัตั้ง) 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะของกลุ่มบริษทัและส่วนของกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
แสดงรวมในงบกำรเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 เฉพำะกลุ่มบริษทั กำรร่วมกำรงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,359,782 358 - 2,360,140 
สินคำ้คงเหลือ 10,706 2,550 - 13,256 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 63,344 201 - 63,545 
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรและ

อุปกรณ์ 2,424,580 320 - 2,424,900 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอืน่ 741,263 - (2,000) 739,263 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,828 29 - 23,857 

 ในระหวำ่งปี กำรร่วมกำรงำนขำ้งตน้ยงัไม่มีผลประกอบกำร 
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12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
   (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                           
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
กำรร่วมคำ้ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย        
บริษทั แอทมอส สปอร์ต 
แล็บ จ ำกดั 

จดัหำ,น ำเขำ้,จดัจ ำหน่ำย 
สินคำ้ประเภทกีฬำและ
แฟชัน่ 

ไทย 
 

37.00 - 
 

12,950 - 12,798 - 

บริษทั แอทมอส แอพ
พำเรล จ ำกดั 

จดัหำ,น ำเขำ้,จดัจ ำหน่ำย 
สินคำ้ประเภทกีฬำและ
แฟชัน่ 

ไทย 
 

45.00 - 
 

2,250 - 1,953 - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    15,200 - 14,751 - 

12.1 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

บริษทัผูล้งทุน กำรร่วมคำ้ 
สัดส่วน
เงินลงทุน  รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั (“เอม็เอสดี”) 

บริษทั แอทมอส 
สปอร์ต แลบ็ จ ำกดั 
(“แอทมอส สปอร์ต 
แลบ็”) 

37.00 ลงทุนในหุ้นสำมญัของกำรร่วมคำ้จ ำนวน 
18,450 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
ต่อมำแอทมอส สปอร์ต แลบ็ได ้                            
จดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 15 กรกฎำคม 2562 จำก
เดิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5 ลำ้นบำท
เป็น 35 ลำ้นบำท ดว้ยกำรออกหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนจ ำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว ้หุ้นละ 100 บำท ทั้งน้ีเอม็เอสดีได้
ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ                      
กำรร่วมคำ้ในสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม 

12,950 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั 

บริษทั แอทมอส            
แอพพำเรล จ ำกดั 

45.00 ลงทุนในหุ้นสำมญัของกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 
22,450 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
โดยเอม็เอสดีไดช้ ำระเงินค่ำหุ้นดงักล่ำว
เม่ือวนัที่ 19 สิงหำคม 2562 

2,250 
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12.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 2562 2561 
บริษทั แอทมอส สปอร์ต แล็บ จ ำกดั (152) - 
บริษทั แอทมอส แอพพำเรล จ ำกดั (297) - 
รวม (449) - 

ในระหวำ่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรร่วมคำ้ 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั แบงคอก เมโทร                          
เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั 

บริหำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์
ภำยในสถำนีและ
ขบวนรถไฟฟ้ำใตดิ้น 

 
 

ไทย 

 
 

- 

 
 

19.48 

 
 

- 

 
 

262,214 

 
 

- 

 
 

268,813 
บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย         
บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์
มีเดีย จ ำกดั 

Sanctuary Billboards Sdn. Bnd. 

คำ้หนงัสือ แบบพิมพ ์   
และส่ิงพิมพต่์ำง ๆ 

กำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำ 

ไทย 
 

มำเลเซีย 

35.00 
 

40.00 

35.00 
 

40.00 

3,500 
 

85,917 

3,500 
 

85,917 

3,847 
 

98,031 

4,274 
 

97,578 
บริษทั บีเอน็เค โปรดกัชัน่ จ ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์,

ภำพยนตร์โฆษณำ,        
รับจดัอีเวน้ทต์่ำง ๆ 
และธุรกิจดำ้นบนัเทิง
ทุกประเภท 

ไทย 49.99 49.99 3,575 3,250 - (484) 

BL Falcon Pte. Ltd. ให้บริกำรส่ือโฆษณำ
ภำยนอกท่ีอยูอ่ำศยั 
ประเภทดิจิทลั 

สิงคโปร์ 30.00 - 17,550 - 15,723 - 

รวม     110,542 354,881 117,601 370,181 
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หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    (3,575) -   
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ    106,967 354,881   

   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั บริหำรพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยภ์ำยใน
สถำนีและขบวนรถไฟฟ้ำใตดิ้น 

ไทย - 19.48 - 262,214 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - 262,214 

13.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัร่วม 
สัดส่วน
เงินลงทุน  รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั 
(“บีเอม็เอน็”) 

- บริษทัฯไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นของบริษทัร่วมเพ่ิมเติม
จ ำนวน 132,561 หุ้น ซ่ึงท ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนในบีเอม็เอน็เปล่ียนแปลงจำก
ร้อยละ 19.48 เป็นร้อยละ 20 โดยบริษทัฯ
ไดจ่้ำยช ำระเงินเพ่ือซ้ือหุ้นดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท และไดรั้บโอน
หุ้นเม่ือวนัที่ 15 มกรำคม 2562 ต่อมำ 
เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2562 (วนัที่ขำย) 
บริษทัฯจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมญั
ของบีเอม็เอน็ให้กบับริษทัทำงด่วนและ
รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 5,080,000 หุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯมี   
ผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน                   
ในบีเอม็เอน็ดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สีย
เป็นจ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท 

269,240 

บริษทั มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
 ดิสเพลย ์จ ำกดั (“เอ็มเอสดี”) 

BL Falcon Pte. Ltd. 
(“Falcon”) 

30 ลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัร่วม
จ ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
1 เหรียญสิงคโปร์ โดยเอม็เอสดีไดรั้บโอน
หุ้นดงักล่ำวเม่ือวนัที่ 7 มิถุนำยน 2562 
(วนัท่ีซ้ือ)  

17,550 

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์                            
อำร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(“ไอแอม”) (เดิมช่ือ “บริษทั 
บีเอน็เค48 ออฟฟิศ จ ำกดั”) 

บริษทั บีเอน็เค              
โปรดกัชัน่ จ ำกดั                        
(“บีเอน็เคพี”) 

- ไอแอมช ำระค่ำหุ้นคร้ังท่ี 2 เพ่ิมเติมร้อยละ 4.6 
ของหุ้นสำมญัท่ีจดทะเบียนจ ำนวน 69,998 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวม
เป็นเงิน 0.3 ลำ้นบำท ต่อมำบีเอน็เคพีได้
จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย์

(3,575) 
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บริษทัผูล้งทุน บริษทัร่วม 
สัดส่วน
เงินลงทุน  รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับำท) 
เม่ือวนัที่ 17 กนัยำยน 2562 และปัจจุบนั
อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรช ำระบญัชี 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2562 2561 
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั - 6,599 
บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์มีเดีย จ ำกดั (427) 1,985 
Sanctuary Billboards Sdn. Bnd. 453 (840) 
บริษทั บีเอน็เค โปรดกัชัน่ จ ำกดั - (3,734) 
BL Falcon Pte. Ltd. (1,827) - 
รวม (1,801) 4,010 

ในระหวำ่งปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม 

13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญัไดแ้ก่ Sanctuary Billboards Sdn. Bnd. มีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน  90.4 82.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  24.8 33.6 
หน้ีสินหมุนเวียน  (51.5) (55.1) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (4.3) - 
สินทรัพยสุ์ทธิ  59.4 60.8 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  40.0 40.0 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพยสุ์ทธิ  23.8 24.3 
กำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำเป็น                          
มูลค่ำยติุธรรม  30.0 29.1 

ค่ำควำมนิยม  44.2 44.2 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัยอ่ย  98.0 97.6 

 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
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  สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

  2562 2561 
รำยได ้  47.6 64.0 
ก ำไร  7.6 14.5 
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14. ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  
 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์โฆษณำ
และอุปกรณท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 - 32,127 57,537 28,608 2,719,038 282,875 3,120,185 
ซ้ือเพ่ิม - 383 11,824 11,336 13,290 1,005,131 1,041,964 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับช ำระค่ำหุ้น - - - - 44,068 - 44,068 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหต ุ10) - - 319 - - - 319 
จ ำหน่ำย - (300) (348) - (7,187) - (7,835) 
ตดัจ ำหน่ำย - - (580) - - - (580) 
โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (200) (200) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 4,375 4,114 - 942,130 (950,619) - 
31 ธนัวำคม 2561 - 36,585 72,866 39,944 3,711,339 337,187 4,197,921 
ซ้ือเพ่ิม - 16,042 29,190 1,164 23,755 570,058 640,209 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 10) 12,000 - 519 - 27,438 8,172 48,129 
จ ำหน่ำย - - (3,296) (3,531) (9,555) (5,088) (21,470) 
ตดัจ ำหน่ำย - - (364) - (6,473) - (6,837) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 7,758 18,308 - 612,520 (638,586) - 

31 ธนัวำคม 2562 12,000 60,385 117,223 37,577 4,359,024 271,743 4,857,952 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม (ต่อ) 

  
 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์โฆษณำ
และอุปกรณท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 - 18,374 32,515 15,771 1,481,009 - 1,547,669 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,183 10,171 4,217 395,132 - 413,703 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (300) (291) - (6,331) - (6,922) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (524) - - - (524) 
31 ธนัวำคม 2561 - 22,257 41,871 19,988 1,869,810 - 1,953,926 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 7,027 15,632 5,492 465,466 - 493,617 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (880) (3,531) (9,602) - (14,013) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (319) - (6,473) - (6,792) 

31 ธนัวำคม 2562 - 29,284 56,304 21,949 2,319,201 - 2,426,738 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2561 - - - - 6,314 - 6,314 

31 ธนัวำคม 2561 - - - - 6,314 - 6,314 

31 ธนัวำคม 2562 - - - - 6,314 - 6,314 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2561 - 14,328 30,995 19,956 1,835,215 337,187 2,237,681 

31 ธนัวำคม 2562 12,000 31,101 60,919 15,628 2,033,509 271,743 2,424,900 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2561 (395 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย จดัจ ำหน่ำยและให้บริกำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 413,703 
2562 (475 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย จดัจ ำหน่ำยและให้บริกำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 493,617 
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                                                                                                              (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์โฆษณำ
และอุปกรณท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2561 31,594 47,161 20,395 2,300,813 234,238 2,634,201 
ซ้ือเพ่ิม 69 8,419 7,338 184 921,484 937,494 
จ ำหน่ำย (300) (348) - (6,819) - (7,467) 
ตดัจ ำหน่ำย - (579) - - - (579) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 4,375 4,050 - 865,296 (873,721) - 
31 ธนัวำคม 2561 35,738 58,703 27,733 3,159,474 282,001 3,563,649 
ซ้ือเพ่ิม 743 18,504 - 22,626 513,774 555,647 
จ ำหน่ำย - (875) (3,531) (825) (5,088) (10,319) 
ตดัจ ำหน่ำย - (364) - (6,473) - (6,837) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 7,169 18,094 - 580,448 (605,711) - 

31 ธนัวำคม 2562 43,650 94,062 24,202 3,755,250 184,976 4,102,140 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 18,293 27,716 14,034 1,265,061 - 1,325,104 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 4,070 7,985 1,997 325,719 - 339,771 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (300) (292) - (6,256) - (6,848) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (524) - - - (524) 
31 ธนัวำคม 2561 22,063 34,885 16,031 1,584,524 - 1,657,503 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 4,965 12,415 2,908 385,626 - 405,914 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (875) (3,531) (39) - (4,445) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (319) - (6,473) - (6,792) 

31 ธนัวำคม 2562 27,028 46,106 15,408 1,963,638 - 2,052,180 
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                                                                                                              (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ) 

 
ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อุปกรณ์โฆษณำ
และอุปกรณท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2561 - - - 6,314 - 6,314 

31 ธนัวำคม 2561 - - - 6,314 - 6,314 

31 ธนัวำคม 2562 - - - 6,314 - 6,314 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2561 13,675 23,818 11,702 1,568,636 282,001 1,899,832 

31 ธนัวำคม 2562 16,622 47,956 8,794 1,785,298 184,976 2,043,646 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2561 (326 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย จดัจ ำหน่ำยและให้บริกำรและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 339,771 

2562 (392 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำรและให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย จดัจ ำหน่ำยและให้บริกำรและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 405,914 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอุปกรณ์โฆษณำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 8 ลำ้นบำท  (2561: 8 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 6 ลำ้นบำท และ 2561: 7 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้  แต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  1,287                       
ล้ ำ น บ ำ ท  ( 2561: 976 ล้ ำ น บ ำ ท )  ( เ ฉ พ ำ ะ บ ริ ษั ท ฯ : 1,020 ล้ ำ น บ ำ ท  แ ล ะ  2561: 730 ล้ ำ น บ ำ ท )
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิ
ใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิกำรเช่ำ 

 
ลิขสิทธ์ิ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:      
รำคำทุน 797,439 96,448 361,581 7,155 1,262,623 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (320,492) (15,305) (238,665) (499) (574,961) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (125,460) (80) - - (125,540) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 351,487 81,063 122,916 6,656 562,122 

 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
สิทธิใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิกำรเช่ำ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:     
รำคำทุน  446,907 41,111 322,506 810,524 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (207,190) (6,927) (208,497) (422,614) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (125,460) (80) - (125,540) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 114,257 34,104 114,009 262,370 
บวก มูลค่ำสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีระบุไดท่ี้มำจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย                                   
(หมำยเหตุ 10) 

 
 

301,800 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

301,800 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำย (22,920) - - (22,920) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิหลงัปรับปรุง 393,137 34,104 114,009 541,250 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สิทธิกำรเช่ำ 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:   
รำคำทุน 80,088 298,400 378,488 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,157) (209,627) (221,784) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (80) - (80) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 67,851 88,773 156,624 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:   
รำคำทุน 34,001 260,221 294,222 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,746) (189,128) (194,874) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (80) - (80) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 28,175 71,093 99,268 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 541,250 256,078 99,268 85,708 
สิทธิกำรเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์
จำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 10) 

 
48,732 

 
301,800 

 
- 

 
- 

เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - มูลค่ำตำมบญัชี 
(หมำยเหตุ 10) 953 - - - 

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 55,281 30,520 46,087 24,006 
ซ้ือสิทธิกำรเช่ำ 38,178 55,597 38,179 20,397 
ซ้ือลิขสิทธ์ิ 7,155 - - - 
รับโอนจำกสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง - 200 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (129,427) (102,945) (26,910) (30,843) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี  562,122 541,250 156,624 99,268 

 



42 

 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินประกนักำรเช่ำพื้นท่ี 129,208 117,504 106,715 98,469 
เงินประกนัอ่ืน ๆ 10,514 8,749 7,350 6,832 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอรับคืน 19,473 - - - 
อ่ืน ๆ - 7,026 - 7,026 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 159,195 133,279 114,065 112,327 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,432 22,401 410,255 343,783 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 228,404 229,550 189,791 200,986 
เจำ้หน้ีค่ำหุน้ - 41,125 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,859 - - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,523 12,953 6,385 7,417 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,604 81,866 158,376 132,639 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 310,882 245,373 180,801 175,280 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 494 453 494 453 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 117,065 340,894 111,737 337,898 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 739,263 974,615 1,057,839 1,198,456 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 
    (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย  หลกัประกนั / งบกำรเงินรวม 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) ช ำระคืนเป็นรำยเดือน ค ้ำประกนั 2562 2561 
1 4 เร่ิมเดือนพฤศจิกำยน 2558                       

ถึงพฤศจิกำยน 2565 
(ก) 2,217 2,937 

2 MLR+1 เร่ิมเดือนกรกฎำคม 2559
ถึงกรกฎำคม 2562 

(ข) - 63 

3 MLR+1 เร่ิมเดือนสิงหำคม 2559  
ถึงสิงหำคม 2566 

(ข) 3,814 4,901 

4 MLR เร่ิมเดือนธันวำคม 2559         
ถึงธันวำคม 2564 

(ค) 221 373 

5 MLR เร่ิมเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 
ถึงมิถุนำยน 2563 

(ค),(ง),(จ) 16,960 - 

6 MLR เร่ิมเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 
ถึงมกรำคม 2565 

(ฉ) 2,165 - 

รวม 25,377 8,274 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (19,928) (2,007) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,449 6,267 

ค ำอธิบำยหลกัประกนั/ค ้ำประกนั 

(ก) บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่มและกรรมกำรของบริษทัฯ 

(ข) กรรมกำรของบริษทัฯ กำรจ ำนองท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯและบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรม
ขนำดยอ่ม 

(ค) หุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย 

(ง) บญัชีเงินฝำกออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 

(จ) สิทธิกำรรับเงินค่ำงำนตำมสัญญำฉบบัหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

(ฉ) กรรมกำรของบริษทัฯยอ่ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ยืมท่ียงัมิได้เบิกใช้              
เป็นจ ำนวน 5.8 ลำ้นบำท (2561: 5.8 ลำ้นบำท) 
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19.     ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไปจ ำนวน 352,960,736 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท ให้แก่บริษทั วี จี ไอ 
โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“วีจีไอ”)ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 6.40 บำท เป็นจ ำนวนเงิน                               
2,259 ลำ้นบำท บริษทัฯได้รับช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวน โดยมีค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 0.3 ลำ้นบำท)           
ซ่ึงไดแ้สดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2562 

 นอกจำกน้ี ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่บำงรำยของบริษทัฯได้ท ำขอ้ตกลงขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯบำงส่วน
ให้แก่ วีจีไอ ซ่ึงจะส่งผลให้วีจีไอกลำยเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นทั้งส้ิน    
ร้อยละ 18.59 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ของบริษทัฯ ทั้งน้ีวีจีไอจะไม่เขำ้ข่ำยเป็นผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ 

20.  ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี             
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                   
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

21. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
 

(หน่วย: พนับำท) 
            ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 316,634 244,634 - - 
รำยไดค้่ำโฆษณำ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ
พื้นท่ีโฆษณำและรำยไดจ้ำกกำร          
ใหเ้ช่ำเวลำในกำรโฆษณำ 3,900,281 3,395,306 3,373,275 3,138,822 

รำยไดค้่ำบริหำรสิทธิ 315,799 241,059 251,193 170,348 
รำยไดค้่ำบริหำรศิลปิน รำยไดจ้ำกกำร
บริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรม 328,296 130,688 196,183 - 
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(หน่วย: พนับำท) 
            ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 4,861,010 4,011,687 3,820,651 3,309,170 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 4,434,387 3,800,095 3,455,538 3,138,822 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 426,623 211,592 365,113 170,348 

รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 4,861,010 4,011,687 3,820,651 3,309,170 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 375,189 298,015 228,597 203,140 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 623,171 512,064 432,823 370,614 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 1,366,383 1,333,870 1,744,300 1,562,086 
ตน้ทุนขำย 136,644 109,643 - - 
ภำษีป้ำยและภำษีโรงเรือน 41,384 40,130 32,005 32,726 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 126,645 93,930 126,645 93,703 
ค่ำผลิตภำพโฆษณำ 105,233 50,789 46,353 47,874 
ค่ำนำยหนำ้ 61,762 58,983 56,700 51,900 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 38,177 42,506 34,728 38,195 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรับจดักิจกรรมเก่ียวกบักีฬำ 193,710 73,826 - - 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - - 28,516 28,516 

23. สิทธิประโยชน์ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ 

เม่ือวนัท่ี  10 มกรำคม 2560 บริษัท มำสแตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”) ซ่ึงเป็น                   
บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนกบักรมสรรพำกรในกำรเป็นส ำนักงำนใหญ่ขำ้มประเทศเพื่อให้บริกำรดำ้น
กำรบริหำรหรือดำ้นเทคนิค กำรให้บริกำรสนับสนุน หรือกำรบริหำรเงินแก่วิสำหกิจในเครือ เอ็มเอสดี
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จำกกำรเป็นส ำนักงำนใหญ่ขำ้มประเทศตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี 586) พ.ศ. 2558 เอ็มเอสดีตอ้งปฏิบติั
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ตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีก ำหนดไวต้ำมพระรำชกฤษฎีกำและประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ดงักล่ำว 

24.  กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวำคม 2559 บริษทัโกลิ้งค์ ออนไลน์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรซอฟตแ์วร์ ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 60-0305-
1-00-2-0 ลงวนัท่ี 15 มีนำคม 2560 ภำยใตเ้ง่ือนไข ท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึง
กำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และได้รับยกเวน้                    
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2562 

25. ภำษีเงินได้  

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ค ำนวณขึ้นในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ หลงัจำกบวกกลบัด้วย
ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี  

ในส่วนของส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศภำษีเงินได้ส ำหรับปีค ำนวณขึ้นในอัตรำร้อยละ 10 ของ                
ก ำไรสุทธิหลงัจำกบวกกลบัด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี 
ภำยใตป้ระกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเก่ียวกบัภำษีเงินได้ เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไข
กำรลดอตัรำภำษีเงินได้และยกเวน้ภำษีธุรกิจเฉพำะของบริษทัซ่ึงประกอบกิจกำรส ำนักงำนใหญ่              
ขำ้มประเทศ ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2558 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 207,746 161,890 119,274 90,837 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบั                    

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (หมำยเหตุ 19) 317 - 317 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (10,665) (3,986) (298) 344 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก ำไร              
หรือขำดทุน 197,398 157,904 119,293 91,181 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                  
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (285) - 

รวม (285) - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,054,226 875,959 766,274 555,565 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 0 - 20 ร้อยละ 0 - 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 222,250 174,938 153,255 111,113 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบั                  

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (หมำยเหตุ 19) 317 - 317 - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ 3,229 598 - 344 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 
 ในปีก่อนแต่น ำมำใชป้ระโยชนใ์นระหว่ำงปี (866) (1,968) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,812 8,210 7,031 6,122 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (28,459) (26,971) (26,716) (26,398) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษเีงินได ้ - - (14,600) - 

กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนัและอืน่ ๆ (885) 3,097 6 - 

รวม (27,532) (15,664) (34,279) (20,276) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไร                   
หรือขำดทุน 197,398 157,904 119,293 91,181 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,726 34 1,726 34 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1,263 1,263 1,263 1,263 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 16 16 16 
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีคำ้งจ่ำยตำมวิธีเส้นตรง 7,035 7,509 3,845 5,357 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,789 1,671 1,789 1,671 

รวม 11,829 10,493 8,639 8,341 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สิทธิกำรเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพย์
ท่ีระบุไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำของบริษทัยอ่ย
ตั้งแต่วนัซ้ือ 46,732 55,776 - - 

รวม 46,732 55,776 - - 

26. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) 743,195 636,360 646,981 464,384 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 3,800,372 3,529,607 3,800,372 3,529,607 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.196 0.180 0.170 0.132 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
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 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมกำรก ำกับ
ดูแลของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ินสอง
ส่วนงำนหลกัคือ ส่วนงำนส่ือโฆษณำและส่วนงำนบริหำรจดักำรกิจกรรมทำงกำรตลำด  

 ส่วนงำนส่ือโฆษณำประกอบดว้ย ธุรกิจใหบ้ริกำรรับจำ้งท ำส่ือโฆษณำ ใหเ้ช่ำพื้นท่ีโฆษณำและให้เช่ำ
เวลำในกำรโฆษณำ  

 ส่วนงำนบริหำรจดักำรกิจกรรมทำงกำรตลำดประกอบดว้ย ธุรกิจบริหำรจดักำร พฒันำ สมำชิกวงบี
เอ็นเค48 (โดยบริษทั อินดิเพน้เดน้ท์ อำร์ทิส เมเนจเมน้ท์ จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ 
จ ำกัด”)) กำรบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์กับสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถมัภ์ และบริษทั พรีเมียร์ ลีก (ไทยแลนด์) จ ำกัด และกำรให้สิทธิในกำรบริหำรจัดกำรสิทธิ
ประโยชน์ทำงพำณิชยจ์ำกกำรแพร่ภำพและแพร่เสียงในประเทศไทยส ำหรับกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิก 
2563 และกีฬำเอเช่ียนเกม 2565 กบักำรกีฬำแห่งประเทศไทย (โดยบริษทั แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั)  

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์หลกั คือ ประเทศไทย และบริษทัยอ่ยสองแห่งด ำเนินธุรกิจใน
ประเทศมำเลเซียและลำว ซ่ึงมีรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั 

 ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน                       
กลุ่มบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนงำน 

ส่ือโฆษณำ 
ส่วนงำนบริหำรจดักำร
กิจกรรมทำงกำรตลำด ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  4,136 3,551 980 520 (255) (59) 4,861 4,012 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,356 1,293 331 75 - - 1,687 1,368 
รำยไดอ่ื้น        58 28 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจดัจ ำหน่ำย                  
และให้บริกำร       (323) (243) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (365) (279) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม      (2) 4 
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ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน        (1) (1) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       1,054 876 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (197) (158) 

ก ำไรส ำหรับปี       857 718 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงิน  710 ล้ำนบำท                  
และ 331 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนส่ือโฆษณำ (2561: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย                
เป็นจ ำนวนเงิน 507 ลำ้นบำท และ 147 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนส่ือโฆษณำ)  

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนไทยพำณิชย ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 6 ลำ้นบำท (2561: 5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 5 ลำ้นบำท 2561: 5 ลำ้นบำท)  

29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุ้น) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 158.83 0.05 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561 158.83 0.05 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 321.19 0.091 

เงินปันผลระหวำ่งกำล
ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                     
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 353.31 0.091 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562 674.50 0.182 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 209 ลำ้นบำท 
(2561: 385 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอุปกรณ์โฆษณำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรและเช่ำพื้นท่ีโฆษณำ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 867 1,000 894 840 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,008 2,057 1,961 1,785 
มำกกวำ่ 5 ปี  602 905 738 902 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมีภำระผูกพนัเพิ่มเติมตำมสัญญำเช่ำกบั 22 คู่สัญญำท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำเพิ่มเติม 
กรณีท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรโฆษณำบนพื้นท่ีเช่ำดงักล่ำวเกินกว่ำขั้นต ่ำท่ีระบุในสัญญำ โดยจ่ำยส่วนแบ่งใน
อตัรำเส้นตรงของรำยไดท่ี้เกิน 

30.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

ก) บริษทัฯได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนกำรขำยและบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์กับสมำคมกีฬำ
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สมำคมกีฬำฟุตบอลฯ”) และบริษทั พรีเมียร์ ลีก 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“พรีเมียร์ ลีก”) ประจ ำปี พ.ศ. 2560 - 2563 โดยมีรำยละเอียดของสัญญำดงัน้ี 

1) สมำคมกีฬำฟุตบอลฯ 

- กำรประกนัรำยไดข้ั้นต ่ำ 250 ลำ้นบำทต่อปี เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

2) พรีเมียร์ ลีก 

- กำรประกนัรำยไดข้ั้นต ่ำ 260 ลำ้นบำทต่อปี เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำรบริหำร จ ำนวนร้อยละ 15 - 22.5 ของรำยได้ท่ีเกิดจำก
กำรบริหำรสิทธิประโยชน์ดงักล่ำว 

ข) บริษทั เมอร์ซ่ี พลสั จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำสัมปทำนโฆษณำกบับริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อได้มำซ่ึงสิทธิในกำรติดตั้งและบริหำรจดักำรส่ือโฆษณำบริเวณ
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ภำยในและภำยนอกศูนยก์ำรค้ำบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี บริษทัย่อยมี
ภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยส่วนแบ่งรำยไดต้ำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 

 ค) บริษทั แพลนบี ซี เอส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำบริหำรจดักำรพื้นท่ีส่ือโฆษณำกับ
บริษัท ซีพี  ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อได้มำ ซ่ึงสิทธิในกำรติดตั้ งและบริหำรจัดกำรพื้นท่ี                               
ส่ือโฆษณำบริเวณภำยในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี บริษทัย่อยมีภำระ           
ท่ีจะตอ้งจ่ำยส่วนแบ่งรำยไดต้ำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 

ง) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำบริหำรจดักำรสิทธิประโยชน์ในทำงพำณิชยจ์ำกกำรแพร่ภำพและแพร่เสียง
เป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับงำนมหกรรมกีฬำโอลิมปิก 2563 - 2565 และ กำรแข่งขนักีฬำเอเช่ียนเกมส์ 
2565 จำก Dentsu Inc., ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำนวน 10 
ลำ้นเหรียญสหรัฐภำยใตส้ัญญำดงักล่ำว 

30.4 ภำระค ำ้ประกนั 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันจ ำนวนเงินประมำณ  350 ล้ำนบำท                          
(2561: 235 ล้ำนบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวนเงินประมำณ  199 ลำ้นบำท (2561: 167 ล้ำนบำท)                       
ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติตำมสัญญำบำงประกำรใน                             
กำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัหนังสือค ้ำประกนัท่ีบริษทัย่อยไดรั้บดงักล่ำวค ้ำประกนั
โดยบริษทัฯ 

30.5 คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยร่วมกับบริษทัหลำยแห่ง (รวมจ ำเลยทั้งหมด               
11 รำย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนประมำณ 440 ล้ำนบำท โดยโจทก์อ้ำงว่ำบริษัทฯ
ร่วมกนัท ำละเมิดโดยกำรสร้ำงป้ำยโฆษณำโดยผิดกฏหมำยและบงัป้ำยโฆษณำของโจทก์ 

 เม่ือวันท่ี  11 กันยำยน 2562 ศำลได้พิพำกษำยกฟ้องคดีดังกล่ำว และโจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์                   
ท ำใหค้ดีส้ินสุดลงในปีปัจจุบนั 

30.6 ภำระผูกพนัในกำรลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนของ                
บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”) ให้เข้ำท ำกำรซ้ือหุ้นของ JKJ Media 
Services Inc. (“JKJ”) ซ่ึงให้บริกำรส่ือโฆษณำในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเอ็มเอสดีไดท้ ำสัญญำซ้ือหุ้น
สำมญัของ JKJ จ ำนวน 637,500 หุ้นจำกผูถื้อหุ้นเดิม (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระ
แลว้ของบริษทัดงักล่ำว) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เอม็เอสดียงัมิไดช้ ำระค่ำหุน้ดงักล่ำว 
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31.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107                                      
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ภำระค ้ำประกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 
กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว  และมีนโยบำยกำรบริหำร             
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม                       
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ี
หลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุน
ชัว่ครำว เงินให้กูย้ืม เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำ
ตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก ำหนด หรือ วันท่ีมี                                     
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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                                                                                                  (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย  

 
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง 
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,823 - 537 - 2,360 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 12 - - - 12 0.80 - 5.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,560 1,560 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70 - - - 70 หมำยเหตุ 6 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี                                
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 13 - - - 13 1.25 - 2.00 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 11 - - - 11 หมำยเหตุ 18 

รวม 1,929 - 537 1,560 4,026  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 741 741 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3 2 - - 5 4.47 - 9.12 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 20 5 - - 25 หมำยเหตุ 18 

รวม 23 7 - 741 771  

 
  (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย  

 
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง 
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 440 - 440 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,332 1,332 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 1 หมำยเหตุ 6 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี                             
ไม่เกียวขอ้งกนั 3 - - - 3 2.00 

รวม 4 - 440 1,332 1,776  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 975 975 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2 6 - - 8 4.47 - 9.12 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 2 6 - - 8 หมำยเหตุ 18 

รวม 4 12 - 975 991  
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                                                        (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,823 - 221 - 2,044 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,464 1,464 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - - - 24 หมำยเหตุ 6 
รวม 1,847 - 221 1,464 3,532  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,058 1,058 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 2 - - 3 4.47 
รวม 1 2 - 1,058 1,061  

 
                                                                                 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 101 - 101 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,183 1,183 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 165 - - - 165 หมำยเหตุ 6 
รวม 165 - 101 1,183 1,449  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1,198 1,198 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 3 - - 4 4.47 
รวม 1 3 - 1,198 1,202  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ                         
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่ำงประเทศตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 และ 13 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

32.  กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.16:1 (2561: 0.32:1) และ
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.20:1 (2561: 0.37:1)  

33.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก) เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2563  ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เขำ้ลงทุนใน
บริษทั มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) (“MACO”)  ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริกำรและรับจำ้งผลิต
ส่ือโฆษณำภำยนอกท่ี อยู่อำศัย  โดยกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนของ MACO จ ำนวน 
1,080,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทั้ งหมดของ 
MACO (ภำยหลงักำรเพิ่มทุนเพื่อกำรท ำรำยกำรในคร้ังน้ี) ในรำคำหุ้นละ 1.4381 บำท รวมเป็น
เงินทั้ งส้ิน 1,553 ล้ำนบำท และกำรเข้ำท ำสัญญำบริหำรจัดกำรส่ือโฆษณำ (Right to Sell 
Advertising Media Agreement) เพื่อบริหำรจดักำรท ำกำรตลำดและขำยส่ือโฆษณำภำยนอกท่ีอยู่
อำศยั ทั้งหมดของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย (ทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต) ในนำมของบริษทั
ฯ และบริษทัฯ ตกลงช ำระค่ำตอบแทนขั้นต ่ำให้แก่กลุ่ม MACO ในจ ำนวน 350 ลำ้นบำท (ส ำหรับ
ช่วงระยะเวลำ 6 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 ถึง 31 ธนัวำคม 2563) และในปีถดัไปอีก 4 ปี 
จ ำนวน 700 ลำ้นบำทต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำดงักล่ำว
เรียบร้อยแลว้ 

ข) เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2563 บริษทั อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด (“ไอแอม”)                  
(เดิมช่ือ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกัด”) ได้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั  เดอะ สกำ ทำเลนท ์                
เมนเนจเมนท์ จ ำกัด (“สกำ ทำเลนท์”) กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพื่อประกอบกิจกำรให้ เช่ำ
สถำนท่ีจดักิจกรรม โดยไอแอมลงทุนในหุ้นสำมญัของสกำ ทำเลนท์  จ ำนวน 25,000 หุ้น มูลค่ำ       
ท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท  เป็นจ ำนวนเงิน 2.5 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกและ                       
เรียกช ำระแลว้ของบริษทัดงักล่ำว)  

ค) เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมของบริษทัฯ จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ในอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล                   
หุ้นละ  0.0618 บำท จำกจ ำนวนหุ้นทั้ งหมด  3,882,568,101 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 
240 ลำ้นบำท 
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34.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 
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