
 

 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                           

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                  

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั                       

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                                           

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั แพลน บี มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 440,787             638,259             211,591             522,388             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 1,124,150          1,428,332          1,388,517          1,374,715          

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายภายใน 1 ปี 4 183,885             241,015             107,118             165,027             

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 55,199               66,676               -                         21,500               

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั -                         1,833                  -                         -                         

สินคา้คงเหลือ 8,904                  11,772               -                         -                         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 50,104               12,951               49,904               -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 184,802             62,209               125,644             43,148               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,047,831          2,463,047          1,882,774          2,126,778          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 5 749,937             691,200             749,937             691,200             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         755,607             760,359             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 21,524               36,020               -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 138,504             120,455             19,500               -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                         8,100                  -                         -                         

ทีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 2,969,793          3,010,848          2,606,110          2,629,551          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 5,240,949          5,128,497          4,254,987          4,913,164          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 298,415             361,609             81,685               85,795               

ค่าความนิยม 51,387               51,387               -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 215,556             197,971             209,952             193,852             

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายมากกวา่ 1 ปี 4 16,762               14,745               11,078               7,320                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 190,288             166,326             102,777             101,952             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,893,115          9,787,158          8,791,633          9,383,193          

รวมสินทรัพย์ 11,940,946        12,250,205        10,674,407        11,509,971        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บี มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 12 615,000             -                         615,000             -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 961,581             970,910             1,213,219          1,144,413          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 2,003                  1,988                  -                         -                         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10 781,128             1,286,082          883,676             1,331,341          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,007                  6,289                  -                         -                         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 374,281             614,334             320,684             577,156             

ภาษีขายทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 101,548             104,055             75,701               75,253               

หนีสินหมุนเวียนอืน 29,830               37,125               16,126               27,839               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,871,378          3,020,783          3,124,406          3,156,002          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 1,045                  2,645                  -                         -                         

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10 3,525,596          3,510,105          2,757,483          3,461,158          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,048               8,280                  9,079                  7,991                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,090               37,906               -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 8,181                  15,950               -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 3,576,960          3,574,886          2,766,562          3,469,149          

รวมหนีสิน 6,448,338          6,595,669          5,890,968          6,625,151          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แพลน บี มีเดยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 4,588,489,574 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 458,849             458,849             458,849             458,849             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,882,568,101 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 388,257             388,257             388,257             388,257             

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 4,515,747          4,515,747          4,515,747          4,515,747          

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29,220               29,220               29,220               29,220               

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 45,885               45,885               45,885               45,885               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 914,518             1,001,707          491,448             601,469             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (690,992)            (700,634)            (687,118)            (695,758)            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,202,635          5,280,182          4,783,439          4,884,820          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 289,973             374,354             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,492,608          5,654,536          4,783,439          4,884,820          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,940,946        12,250,205        10,674,407        11,509,971        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 16 1,097,913        867,388           857,519           714,901           

รายไดเ้งินปันผล -                      -                      -                      19,999             

รายไดอื้น 19,607             20,637             9,659               9,747               

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 22 40,742             -                      40,742             -                      

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า 24,650             863                  1,010               870                  

รวมรายได้ 1,182,912        888,888           908,930           745,517           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 1,066,074        727,960           859,056           627,552           

ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่าย และใหบ้ริการ 42,161             43,746             39,386             42,205             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 99,973             83,191             62,002             50,479             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 6 -                      -                      1,584               7,129               

รวมค่าใช้จ่าย 1,208,208        854,897           962,028           727,365           

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (25,296)           33,991             (53,098)           18,152             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (1,482)             (85)                  -                      -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (1,293)             (3,142)             -                      -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (46,851)           (26,280)           (36,289)           (26,670)           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (74,922)           4,484               (89,387)           (8,518)             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 8,011               (796)                13,836             3,800               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (66,911)           3,688               (75,551)           (4,718)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,740               (476)                -                      -                      

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,740               (476)                -                      -                      

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (60,480)           (25,920)           (60,480)           (25,920)           

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (60,480)           (25,920)           (60,480)           (25,920)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (58,740)           (26,396)           (60,480)           (25,920)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (125,651)         (22,708)           (136,031)         (30,638)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (53,515)           1,092               (75,551)           (4,718)             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (13,396)           2,596               

(66,911)           3,688               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (113,132)         (25,070)           (136,031)         (30,638)           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,519)           2,362               

(125,651)         (22,708)           

กาํไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 18

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.01378)         0.00028           (0.01946)         (0.00122)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 16 3,219,185        2,491,074        2,803,137        1,975,148        

รายไดเ้งินปันผล 6 -                      -                      22,000             72,999             

รายไดอื้น 42,278             38,580             22,994             23,825             

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 22 49,904             -                      49,904             -                      

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า 29,286             1,370               4,999               1,027               

รวมรายได้ 3,340,653        2,531,024        2,903,034        2,072,999        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 2,896,684        2,079,492        2,585,744        1,685,898        

ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่าย และใหบ้ริการ 115,878           120,845           108,390           115,032           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 290,515           248,417           198,083           150,672           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 6 -                      -                      4,752               21,387             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 20,046             -                      20,046             -                      

รวมค่าใช้จ่าย 3,323,123        2,448,754        2,917,015        1,972,989        

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 17,530             82,270             (13,981)           100,010           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (12,274)           (551)                -                      -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (8,345)             (7,286)             -                      -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (145,136)         (64,001)           (114,299)         (67,368)           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (148,225)         10,432             (128,280)         32,642             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 17 (1,333)             (6,581)             18,259             10,403             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (149,558)         3,851               (110,021)         43,045             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,147               (1,097)             -                      -                      

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,147               (1,097)             -                      -                      

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,640               (695,758)         8,640               (695,758)         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,640               (695,758)         8,640               (695,758)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 11,787             (696,855)         8,640               (695,758)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (137,771)         (693,004)         (101,381)         (652,713)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (87,189)           24                    (110,021)         43,045             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (62,369)           3,827               

(149,558)         3,851               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (76,985)           (696,286)         (101,381)         (652,713)         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (60,786)           3,282               

(137,771)         (693,004)         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 18

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.02246)         0.00001           (0.02834)         0.01109           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (148,225)         10,432             (128,280)         32,642             

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,805,006        1,501,291        1,589,195        1,330,419        

   ส่วนลดค่าเช่าตามสญัญาเช่า (241,247)         (229,116)         (220,788)         (242,171)         

   กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (23,945)           (1,370)             (4,999)             (1,027)             

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 782                  205                  32,075             205                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (882)                -                      -                      -                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,664               -                      (381)                -                      

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                      -                      4,752               21,387             

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20,046             -                      20,046             -                      

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ -                      (1,085)             -                      -                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,768               1,800               1,088               1,514               

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      (570)                -                      (2,885)             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,728)             -                      -                      -                      

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12,274             551                  -                      -                      

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,345               7,286               -                      -                      

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (49,904)           -                      (49,904)           -                      

   รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (22,000)           (72,999)           

   รายไดด้อกเบีย (1,717)             (5,449)             (885)                (3,666)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 145,136           64,001             114,299           67,368             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,530,373        1,347,976        1,334,218        1,130,787        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 302,740           408,626           (36,007)           432,524           

   สินคา้คงเหลือ 2,868               1,518               -                      -                      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 26,897             (55,181)           50,831             (59,859)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,075               17,979             (4,583)             3,746               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 32,997             146,146           129,680           32,343             

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (240,053)         336,230           (256,472)         326,719           

   หนีสินหมุนเวียนอืน (9,802)             (9,111)             (11,265)           (11,344)           

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,647,095        2,194,183        1,206,402        1,854,916        

   จ่ายดอกเบีย (145,136)         (64,071)           (114,299)         (67,368)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (117,288)         (122,804)         (74,771)           (75,830)           

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,384,671        2,007,308        1,017,332        1,711,718        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 11,477             -                      11,500             2,000               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนับุคคลอืนลดลง 1,833               -                      -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง 12,751             -                      -                      -                      

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ (27,000)           -                      -                      -                      

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (285,553)         (748,292)         (229,420)         (683,323)         

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออุปกรณ์ (281,028)         (117,065)         (274,286)         (111,737)         

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (506,475)         -                      (390,936)         -                      

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,895)             (14,078)           (6,831)             (8,886)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8,972               -                      -                      -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 18,866             31,000             397                  31,000             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19                    -                      -                      -                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      22,000             72,999             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (หมายเหตุ 8) 419                  -                      -                      -                      

เงินสดรับล่วงหนา้จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                      5,180               -                      -                      

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4) (6,000)             -                      -                      -                      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 7) (6,000)             (10,000)           -                      -                      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 8) (26,813)           (7,665)             (19,500)           -                      

เงินสดจ่ายค่าหุน้สามญัคืนทุนใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ในบริษทัยอ่ย (11,946)           -                      -                      -                      

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      4,849               -                      6,385               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 7) 5,181               -                      -                      -                      

ดอกเบียรับ 1,680               3,395               1,016               2,930               

เงินลงทุนในตราสารทุนเพิมขึน (47,937)           (1,560,898)      (47,937)           (1,560,898)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,144,449)      (2,413,574)      (933,997)         (2,249,530)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารเพิมขึน 615,000           -                      615,000           -                      

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,585)             (18,824)           -                      -                      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,048,684)      (605,353)         (1,009,132)      (524,426)         

เงินปันผลจ่าย -                      (239,885)         -                      (239,885)         

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,531)             (103,750)         -                      -                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (440,800)         (967,812)         (394,132)         (764,311)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) 3,106               (2,340)             -                      -                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (197,472)         (1,376,418)      (310,797)         (1,302,123)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 638,259           2,360,140        522,388           2,044,303        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 440,787           983,722           211,591           742,180           

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 238,759           217,932           213,412           206,386           

   เจา้หนีค่าหุน้เพิมขึน -                      10,000             -                      -                      

   ลูกหนีค่าหุน้เพิมขึน -                      2,500               -                      -                      

   โอนเงินใหกู้ย้ืมบุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                      10,000             -                      -                      

   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ลดลง 7,769               -                      -                      -                      

   โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 95,036             66,000             95,036             66,000             

   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 53                    5,675               -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แพลน บี มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

(หน่วย:พนับาท)

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน ผลต่าง ส่วนตาํกว่าทุน ส่วนของ

สาํรองส่วนทุน จากการเปลียนแปลง จากการแปลงค่า จากการวดั รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ สัดส่วนการถือหุน้ งบการเงินทีเป็น มูลค่าเงนิลงทุนใน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย เงินตราต่างประเทศ ตราสารทุน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  1,397,935             924                       (2,604)                   -                            (1,680)                   6,375,364             514,606                6,889,970             

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            24                         -                            -                            -                            -                            24                         3,827                    3,851                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (552)                      (695,758)               (696,310)               (696,310)               (545)                      (696,855)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            24                         -                            (552)                      (695,758)               (696,310)               (696,286)               3,282                    (693,004)               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            -                            (239,943)               -                            -                            -                            -                            (239,943)               -                            (239,943)               

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            924                       (924)                      -                            -                            (924)                      -                            (3,103)                   (3,103)                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,500                    2,500                    

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (103,750)               (103,750)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  1,158,940             -                            (3,156)                   (695,758)               (698,914)               5,439,135             413,535                5,852,670             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  1,001,707             -                            (4,876)                   (695,758)               (700,634)               5,280,182             374,354                5,654,536             

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (87,189)                 -                            -                            -                            -                            (87,189)                 (62,369)                 (149,558)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,564                    8,640                    10,204                  10,204                  1,583                    11,787                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (87,189)                 -                            1,564                    8,640                    10,204                  (76,985)                 (60,786)                 (137,771)               

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (680)                      (680)                      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (5,250)                   (5,250)                   

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (5,531)                   (5,531)                   

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4) -                            -                            -                            -                            -                            (562)                      -                            -                            (562)                      (562)                      (12,134)                 (12,696)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  914,518                (562)                      (3,312)                   (687,118)               (690,992)               5,202,635             289,973                5,492,608             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แพลน บี มีเดยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย:พนับาท)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนตาํกวา่ทุน

สาํรองส่วนทุน จากการวดั

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ มูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตราสารทุน ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  865,990                -                                    5,845,099             

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            43,045                  -                                    43,045                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (695,758)                       (695,758)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            43,045                  (695,758)                       (652,713)               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            -                            (239,943)               -                                    (239,943)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  669,092                (695,758)                       4,952,443             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  601,469                (695,758)                       4,884,820             

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (110,021)               -                                    (110,021)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            8,640                            8,640                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (110,021)               8,640                            (101,381)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 388,257                4,515,747             29,220                  45,885                  491,448                (687,118)                       4,783,439             

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แพลน บี มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การรับจ้าง                    

ทาํส่ือโฆษณา ใหเ้ช่าพื้นท่ีโฆษณาและให้เช่าเวลาในการโฆษณา บริษทัฯมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 

298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบันได้กลับมา                     

แพร่ระบาดอีกระลอก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวัและมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจ

และอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยทําให้คาํสั่งซ้ือจากลูกค้าของ                  

กลุ่มบริษทัลดลงอนัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

ในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 

เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                         

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัแพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษทัยอ่ย”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน                   

เงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด                 

ดิสเพลย ์จาํกดั (“เอม็เอสดี”) 

บริษทั สตาร์ค มลัติมีเดีย จาํกดั 

(“สตาร์ค”) 

ให้บริการส่ือโฆษณา

ภายนอก ท่ีอยูอ่าศยั

ประเภทดิจิทลั 

100 ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัจาํนวน 59,999 หุ้น ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ี            

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยไดรั้บการโอนหุ้นวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2564 (วนัท่ีซ้ือ)  ทาํให้สัดส่วนการลงทุนในสตาร์คเปล่ียนแปลง

จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจาก

การลงทุนเพ่ิมในสตาร์คตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวน 0.9 ลา้นบาท 

ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายการ “ส่วนเกิน (ตํ่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง                   

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

6,000 

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อาร์ทิสท ์                

เมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

บริษทั มอร์ แดน ไอ แคน เซย ์

จาํกดั 

บริหารจดัการศิลปิน 65 จาํหน่ายหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 13,000 หุ้น ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมีการโอนหุ้นแลว้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 

2564 (วนัท่ีขาย)  

1,300 

กลุ่มบริษทัไดต้ดังบการเงินของบริษทัดงักล่าวออกจากงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีขายเป็นตน้ไป 
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 การลดทุนของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน  

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั สแพลช มีเดีย จาํกดั 

(มหาชน) (“สแพลชมีเดีย”) 

ให้บริการส่ือโฆษณา และ          

ผลิตส่ือโฆษณา 

70 ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 136 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 118.5 ลา้นบาท                    

ดว้ยการตดัหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 17.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

สแพลชมีเดียไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี                          

25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงการลดทุนดงักล่าวไม่ไดท้าํให้สัดส่วนเงินลงทุนเปล่ียนแปลง               

แต่อยา่งใด 

17,500 

บริษทั สแพลช เอสเตท จาํกดั 

(“สแพลชเอสเตท”) 

ผลิตและให้บริการเช่าป้าย 100 ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 85 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียน 71 ลา้นบาท                          

ดว้ยการตดัหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 0.14 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

สแพลชเอสเตทไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี                      

30 สิงหาคม 2564 ซ่ึงการลดทุนดงักล่าวไม่ไดท้าํให้สัดส่วนเงินลงทุนเปล่ียนแปลง               

แต่อยา่งใด 

14,000 

บริษทั ดบับลิว.พี.เอส.มีเดีย จาํกดั 

(“ดบับลิว.พี.เอส.”) 

ให้บริการส่ือโฆษณา                 

ในท่าอากาศยาน 

100 ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 43 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบียน 21.5 ลา้นบาท                           

ดว้ยการตดัหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 0.215 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ดบับลิว.พี.เอส.ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี                       

27 กนัยายน 2564 โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนเงินลงทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมเพียงฝ่ังเดียวทาํให้สัดส่วนการลงทนุในดบับลิว.พี.เอส. เปล่ียนแปลงจาก

ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี กลุม่บริษทัมีผลกาํไรจากการลดทุนของดบับลิว.พี.เอส.                    

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยูใ่นรายการ “ส่วนเกิน (ตํ่า)                 

ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

6,694 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน                              

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน                      

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการเลือกถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงทาํใหกิ้จการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลง

สัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี ขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวใหใ้ชก้บักรณีการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรง

ของสถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าทาํให้ส่ิงตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจาํนวนเกือบเท่าเดิมหรือ

นอ้ยกวา่ส่ิงตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซ่ึงเดิมครบกาํหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกบัการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นจาํนวน 30                   

ลา้นบาทและ 241 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 24 ลา้นบาทและ 221 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดขึ้นจากการยินยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี                  

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวด  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี              

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรน

ในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                  

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล                   

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

 

    

รายไดค้่าโฆษณา - - 9.5 12.7 ตามสัญญา 

รายไดค้่าผลิตส่ือโฆษณา - - 1.9 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่ากิจกรรม - - 0.4 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดเ้งินปันผล - - - 20.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา - - 271.8 146.5 ตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย - - 18.9 - ตามสัญญาและราคาท่ี 

ตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการ                  

ท่ีเกี่ยวข้องกัน 

    

 

รายไดค้่าโฆษณา 78.2 76.8 78.2 76.8 ตามสัญญา 

รายไดก้ารขายสินคา้และบริการ 3.5 - - - ตามสัญญา 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 189.6 99.5 189.6 99.5 ตามสัญญา 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 2.7 3.1 2.0 2.0 ตามสัญญา 

ค่าสิทธิ 3.3 4.4 - - ตามสัญญา 

ค่าผลิตส่ือโฆษณา 4.2 - 4.2 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าจดักิจกรรม 8.0 - - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

 

    

รายไดค้่าโฆษณา - - 31.9 38.2 ตามสัญญา 

รายไดค้่าผลิตส่ือโฆษณา - - 1.9 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่ากิจกรรม - - 0.4 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดเ้งินปันผล - - 22.0 73.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา - - 885.4 383.8 ตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย - - 31.4 - ตามสัญญาและราคาท่ี 

ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการ                  

ท่ีเกี่ยวข้องกัน 

    

 

รายไดค้่าโฆษณา 226.2 104.3 226.2 104.3 ตามสัญญา 

รายไดก้ารขายสินคา้และบริการ 10.7 - - - ตามสัญญา 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 455.5 109.2 455.5 109.2 ตามสัญญา 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 11.8 12.2 5.9 5.9 ตามสัญญา 

ค่าสิทธิ 13.0 26.1 - - ตามสัญญา 

ค่าผลิตส่ือโฆษณา 5.9 - 4.2 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าจดักิจกรรม 8.0 - - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ                             

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินประกันการเช่าพ้ืนท่ี - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 2,127 2,127 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั) 1,640 1,488 350 350 

กรรมการ 403 403 403 403 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 100 - - - 

รวมเงินประกนัการเช่าพ้ืนท่ี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,143 1,891 2,880 2,880 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 381,158 46,067 

บริษทัร่วม 708 518 708 518 

การร่วมคา้ 7,898 5,846 1,140 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั) 2,173 18,342 1,190 18,293 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 6,087 79,791 6,023 79,791 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย) 4,818 5,320 - - 

รวม 21,684 109,817 390,219 144,669 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (20,544) - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 21,684 109,817 369,675 144,669 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)    

บริษทัยอ่ย - - 13,833 6,850 

บริษทัร่วม 1,300 - - - 

การร่วมคา้ 5,344 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย) 58 - - - 

รวมค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,702 - 13,833 6,850 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 13)    

บริษทัยอ่ย - - 477,750 349,886 

บริษทัร่วม 653 303 118 303 

การร่วมคา้ 12,190 10,127 321 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั) 5,705 106,765 3,681 106,425 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย) 59,403 57,537 896 11,269 

กรรมการ 286 - 286 - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย) 5,559 3,045 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,796 177,777 483,052 467,883 

รายได้รับล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - - 23 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) - 1,099 - 1,099 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 139,292 6,316 139,292 6,316 

รวมรายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139,292 7,415 139,292 7,438 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 

2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี                         

1 มกราคม 2564 

ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ               

ณ วนัท่ี                         

30 กนัยายน 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      

บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์มีเดีย จาํกดั  

(บริษทัร่วม) 600 - (600) - 

บริษทั ลุคเกอร์ มีเดีย จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) 57,901 - (7,702) 50,199 

บริษทั เดอะสกาฟิลม์ จาํกดั (มีกรรมการร่วมกนั) 3,175 - (3,175) - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 5,000 - - 5,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66,676 - (11,477) 55,199 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัร่วม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดอตัราดอกเบ้ีย                  

ร้อยละ 1.50 และ 6.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั       

บริษัทย่อย     

บริษทั ดบับลิว.พี.เอส. มีเดีย จาํกดั 11,500 - (11,500) - 

บริษทั ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จาํกดั 10,000 - - 10,000 

รวม 21,500 - (11,500) 10,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น -   (10,000) 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- สุทธิ 21,500   - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.3 10.2 8.2 8.2 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1.2 0.2 0.1 0.2 

รวม 12.5 10.4 8.3 8.4 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33.8 31.5 25.7 24.6 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1.6 0.5 0.5 0.5 

รวม 35.4 32.0 26.2 25.1 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคา้งชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,349 39,551 46,967 39,085 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 86 886 168,576 7,490 

3 - 6 เดือน - - 145,787 3,852 

6 - 12 เดือน - - 7,704 7,704 

มากกวา่ 12 เดือน - - 15,408 5,168 

รวม 6,435 40,437 384,442 63,299 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (20,544) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 6,435 40,437 363,898 63,299 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคา้งชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 568,805 815,346 551,131 800,853 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  140,765 187,649 138,502 175,996 

 3 - 6 เดือน 25,020 24,432 24,011 19,196 

 6 - 12 เดือน 35,701 30,346 32,346 16,785 

 มากกวา่ 12 เดือน 29,210 18,387 14,980 15,964 

รวม 799,501 1,076,160 760,970 1,028,794 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (13,406) (12,624) (12,553) (11,771) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 786,095 1,063,536 748,417 1,017,023 

ลูกหนีอ่ื้น     

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,486 64,060 5,777 81,370 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 285,600 241,158 254,418 203,137 

ลูกหน้ีค่าหุน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500 5,200 - - 

ลูกหน้ีค่าหุน้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 633 333 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,263 120 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,477 4,857 - 6 

อ่ืนๆ 28,637 12,607 16,756 9,880 

รวม 335,596 328,335 276,951 294,393 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,976) (3,976) (749) - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 331,620 324,359 276,202 294,393 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,124,150 1,428,332 1,388,517 1,374,715 
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4. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ค่าเช่าพื้นท่ีโฆษณาจ่ายล่วงหน้า                                         

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 612 500 

 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,337 39,894 8,277 19,666 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,702 - 13,221 6,350 

 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 173,608 215,866 96,086 145,831 

รวมค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 200,647 255,760 118,196 172,347 

หกั: ส่วนท่ีตดัจ่ายภายใน 1 ปี (183,885) (241,015) (107,118) (165,027) 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายมากกวา่ 1 ปี 16,762 14,745 11,078 7,320 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 691,200 

ลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด 47,937 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 10,800 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 749,937 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั ซิปเม็กซ์ เอเชีย             

พีทีอี ลิมิเต็ด จํานวน 38,350 หุ้น ในราคาหุ้นละ 37.81 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นจํานวนเงิน 1.45                    

ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดรั้บโอนหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

รายไดเ้งินปันผล                             

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)   

    (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั เวอริซายน์ จาํกดั 126,000 126,000 100 100 400,000 400,000 - - 

บริษทั แอด คูซีน จาํกดั 10,000 10,000 100 100 65,800 65,800 - - 

บริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด                     

ดิสเพลย ์จาํกดั 570,000 570,000 100 100 638,000 638,000 

 

22,000 

 

72,999 

บริษทั เอสอาร์พีบี มีเดีย จาํกดั 1,250 1,250 45 45 562 562 - - 

บริษทั แพลน บี ซีเอส จาํกดั 10,000 10,000 80 80 8,000 8,000 - - 

รวม     1,112,362 1,112,362 22,000 72,999 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (356,755) (352,003)   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 755,607 760,359   

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                           

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

    (ตรวจสอบแลว้)     

การร่วมคา้ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย        

บริษทั แอทมอส สปอร์ต 

แล็บ จาํกดั 

จดัหา,นาํเขา้,จดัจาํหน่าย 

สินคา้ประเภทกีฬาและ

แฟชัน่ 

ไทย 

 

- 37.00 - 12,950 - 10,685 

บริษทั แอทมอส แอพ

พาเรล จาํกดั 

จดัหา,นาํเขา้,จดัจาํหน่าย 

สินคา้ประเภทกีฬาและ

แฟชัน่ (อยูใ่นระหว่าง

การชาํระบญัชี) 

ไทย 

 

45.00 45.00 2,250 2,250 661 937 

บริษทั ทาเลนท ์คอน

เนคท ์จาํกดั 

จดัทาํซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป ไทย 29.18 29.18 20,000 

 

20,000 7,603 16,808 

บริษทั เรซอพั เวิร์ค จาํกดั จดังานวิ่งแบบครบวงจร ไทย 45.45 45.45 7,500 7,500 6,958 7,590 

บริษทั เมนสแตนด ์              

ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

เผยแพร่คอนเทนตเ์ก่ียวกบั

กีฬา 

ไทย 29.99 - 6,000 - 6,302 - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    35,750 42,700 21,524 36,020 
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7.1  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินลงทุนในการร่วมคา้มีการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

บริษทัผูล้งทุน การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน รายละเอียด จาํนวนเงิน 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษทั แพลนบี อีเลฟเว่น 

จาํกดั (“PB11”) 

บริษทั เมนสแตนด ์                 

ครีเอเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั                 

(“เมนสแตนด”์) 

29.99 PB11 ลงทุนในหุ้นสามญัของเมนสแตนด ์

จาํนวน 59,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท และไดรั้บโอนหุ้นเมื่อวนัท่ี                 

29 สิงหาคม 2564 (วนัท่ีซ้ือ) 

6,000 

บริษทั มาสเตอร์ 

สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์

(“เอม็เอสดี”) 

บริษทั แอทมอส 

สปอร์ต แลบ็ 

จาํกดั                 

(“แอทมอส 

สปอร์ต แลบ็”) 

37.00 เอม็เอสดี จาํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 129,499 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 37  ของหุ้นท่ีออกและ

เรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว) ให้กบั

บริษทั แอทมอส(แบงคอก) จาํกดั และ                

ไดโ้อนหุ้นให้กบัผูซ้ื้อเมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 

2564 (วนัท่ีขาย) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีกาํไร

จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั

ดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวน 4.7 

ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นหวัขอ้ “รายไดอ่ื้น” 

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

12,950 

บริษทั มาสเตอร์ 

สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์

(“เอม็เอสดี”) 

บริษทั แอทมอส 

แอพพาเรล จาํกดั 

(“แอทมอส                

แอพพาเรล”) 

45.00 เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญั              

ผูถ้ือหุ้นของแอพมอส แอพพาเรล มีมติให้

เลิกบริษทั และปัจจุบนัอยูใ่นระหว่าง

ดาํเนินการชาํระบญัชี 

- 

7.2 ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั แอทมอส สปอร์ต แลบ็ จาํกดั (96) 115 (2,463) (508) 

บริษทั แอทมอส แอพพาเรล จาํกดั (237) (200) (276) (43) 

บริษทั ทาเลนท ์คอนเนคท ์จาํกดั (1,338) - (9,205) - 

บริษทั เรซอพั เวิร์ค จาํกดั (113) - (632) - 

บริษทั เมนสแตนด ์ครีเอเตอร์  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 302 - 302 - 

รวม (1,482) (85) (12,274) (551) 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้

เงินปันผลจากการร่วมคา้ 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้น 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

    (ตรวจสอบแลว้)     

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ        

บริษทั อาร์เอสแพลนบี 

จาํกดั 

ประกอบธุรกิจทาํ

การตลาดและ                 

จดัจาํหน่ายสินคา้ 

ไทย 39.00 - 19,500 - 19,497 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย        

บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์

มีเดีย จาํกดั 

คา้หนงัสือแบบพิมพ์

และส่ิงพิมพต์่าง ๆ 

ไทย 35.00 35.00 3,500 3,500 3,725 4,689 

Sanctuary Billboards Sdn. 

Bhd. 

การรับจา้งทาํส่ือโฆษณา มาเลเซีย 40.00 40.00 85,917 85,917 94,210 95,612 

บริษทั บีเอน็เค โปรดกัชัน่ 

จาํกดั 

ผลิตรายการโทรทศัน์,

ภาพยนตร์โฆษณา, 

รับจดัอีเวน้ทต์่าง ๆ

และธุรกิจดา้นบนัเทิง

ทุกประเภท                              

(ชาํระบญัชีเสร็จส้ิน) 

ไทย - 49.99 - 3,575 - - 

BL Falcon Pte. Ltd. ให้บริการส่ือโฆษณา

ภายนอกท่ีอยูอ่าศยั 

ประเภทดิจิตอล 

สิงคโปร์ 30.00 30.00 21,113 17,550 14,166 14,142 

บริษทั กู๊ดธิงแฮพเพ่น จาํกดั ประกอบธุรกิจส่ือ

โฆษณา 

ไทย 21.12 30.60 7,665 3,915 4,622 2,689 

บริษทั เวียร์ กรุ๊ป           

(ประเทศไทย) จาํกดั 

สร้างแอพพลิเคชัน่             

บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ไทย 15.00 15.00 3,750 3,750 2,284 3,323 

รวม     141,445 118,207 138,504 120,455 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    - (3,575)   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ    141,445 114,632   
 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้น 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

    (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั อาร์เอสแพลนบี จาํกดั ประกอบธุรกิจทาํการตลาดและ

จดัจาํหน่ายสินคา้ 

ไทย 39.00 - 19,500 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     19,500 - 
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8.1 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั กู๊ดธิงแฮพเพ่น จาํกดั (“กู๊ดธิง”) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 

5 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท โดยออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม 

บริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์จาํกัด (“เอ็มเอสดี”) ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าวจาํนวน 

37,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 3.75 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้อม็เอสดี มีสัดส่วนการถือหุ้น

ในกู๊ดธิงลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 20.00 และ บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อาร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์

จาํกดั (“ไอแอม”) ไม่ไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นดงักล่าว เป็นผลให้ไอแอมมีสัดส่วนการถือหุ้นในกู๊ดธิง

ลดลงจากร้อยละ 16.00 เป็นร้อยละ 3.20 

ข) เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 บริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์จาํกดั (“เอม็เอสดี”) ไดเ้ขา้ซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของ BL Falcon Pte. Ltd. (“Falcon”) จาํนวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นจาํนวนเงิน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งน้ีเอม็เอสดีไดล้งทุนเพิ่มใน 

Falcon ในสัดส่วนการถือหุน้เดิม 

ค) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 บริษทั บีเอ็นเค โปรดกัชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี

กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

ง) เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ร่วมกบับริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เนชัน่ 

อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งบริษทั อาร์เอสแพลนบี จาํกดั เพื่อทาํ

การตลาดและจดัจาํหน่ายสินคา้ โดยบริษทัฯลงทุนจาํนวน 195,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ         

100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 19.5 ลา้นบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.00 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัดงักล่าว) บริษทัฯไดรั้บโอนหุน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 (วนัท่ีซ้ือ) 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั 2000 พบัลิชช่ิง แอนด ์มีเดีย จาํกดั (36) 181 (964) (75) 

Sanctuary Billboards Sdn. Bhd. (499) 206 (1,402) (2,336) 

BL Falcon Pte. Ltd. (131) (1,413) (3,539) (2,759) 

บริษทั กู๊ดธิงแฮพเพ่น จาํกดั (239) (2,116) (1,398) (2,116) 

บริษทั เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั (385) - (1,039) - 

บริษทั อาร์เอสแพลนบี จาํกดั (3) - (3) - 

รวม (1,293) (3,142) (8,345) (7,286) 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรายไดเ้งินปันผล

จากบริษทั กู๊ดธิงแฮพเพ่น จาํกดั จาํนวน 0.4 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 

9. ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,010,848 2,629,551 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- มูลค่าสุทธิตามบญัชี                     

(หมายเหตุ 10) (95,036) (95,036) 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 524,312 442,832 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                  

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (25,530) (16) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (444,801) (371,221) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 2,969,793 2,606,110 

10. สัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,128,497 4,913,164 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 1,140,964 777,796 

 โอนจากท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์                               

- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (หมายเหตุ 9) 95,036 95,036 

เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 528,476 - 

ลดลงจากการทบทวนการประเมินเง่ือนไขของสัญญาเช่า (133,622) (133,622) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหวา่งงวด (205,908) (170,308) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,290,125) (1,207,033) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (2,323) - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (20,046) (20,046) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 5,240,949 4,254,987 
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10.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,477,791 5,233,639 4,002,368 5,255,967 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,171,067) (437,452) (361,209) (463,468) 

รวม 4,306,724 4,796,187 3,641,159 4,792,499 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (781,128) (1,286,082) (883,676) (1,331,341) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี               

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,525,596 3,510,105 2,757,483 3,461,158 

รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564         

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 4,796,187 4,792,499 

เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่ 634,489 386,862 

เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 528,476 - 

ลดลงจากการลดค่าเช่า  (241,247) (220,788) 

ลดลงจากการทบทวนการประเมินเง่ือนไขของสัญญาเช่า (133,622) (133,622) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (228,875) (174,660) 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด (1,048,684) (1,009,132) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 4,306,724 3,641,159 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ทาํรายการซ้ือสินทรัพย์

จากบริษทั มาสเตอร์ แอด จาํกดั (มหาชน) (“MACO”) ซ่ึงประกอบดว้ยป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั

ของ MACO จาํนวน 36 ป้าย ป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยัของบริษทั อาย ออน แอดส์ จาํกดั จาํนวน 

104 ป้าย หุ้นสามญัของบริษทั โคแมส จาํกัด และหุ้นสามญัของบริษทั มลัติ ไซน์ จาํกัด รวมเป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 639.5 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าทาํธุรกรรมการเข้าซ้ือสินทรัพย์ บริษทัฯ                  

จะกลายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ภายใตส้ัญญาบริหาร

จดัการเพื่อบริหารส่ือโฆษณากบั MACO ฉบบัลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 โดยผลจากการเขา้ทาํธุรกรรม

การเขา้ซ้ือสินทรัพยจ์ะทาํให้ค่าตอบแทนขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาบริหารจดัการดังกล่าวลดลงจาก 700             

ลา้นบาทต่อปีเหลือ 250 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งผ่านมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯก่อนดาํเนินการ 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 361,609 85,795 

เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,895 6,831 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (19) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (70,070) (10,941) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 298,415 81,685 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัฯซ่ึงไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั      

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.85 ถึง 2.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,278 128,399 196,916 349,600 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 387,602 237,008 359,191 205,758 

เจา้หน้ีค่าหุน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 10,000 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,133 3,045 607 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,372 42,604 54,418 32,610 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,385 36,333 285,529 118,283 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 188,497 231,862 102,591 163,245 

เงินปันผลคา้งจ่าย 555 631 555 631 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 238,759 281,028 213,412 274,286 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 961,581 970,910 1,213,219 1,144,413 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,048 4,633 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,003) (1,988) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                                    

ชาํระภายในหน่ึงปี 1,045 2,645 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                        

30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 4,633 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,585) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 3,048 

เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัย่อย การจาํนองท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ของบริษทัยอ่ย และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

15. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

ก) อนุมติัและใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 458.8 ลา้นบาท เป็น 388.3 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัจาํนวน 

705.9 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 70.5 ลา้นบาท 

ข) อนุมติัและให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 388.3 ลา้นบาท เป็น 434.8 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 465.9 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทั้งส้ิน 46.5 ลา้นบาท เพื่อรองรับการจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (“PLANB-W1”) 

เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 

ค) อนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

PLANB-W1 จาํนวนไม่เกิน 155.3 ลา้นหน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีจองซ้ือ

และไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 

มีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เท่ากบั 8.0 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิของ PLANB-W1 

3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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16. รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

      สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

รายไดจ้ากการขาย 25,357 26,516 - - 

รายไดค้่าโฆษณา รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พ้ืนท่ีโฆษณาและรายไดจ้ากการ          

ใหเ้ช่าเวลาในการโฆษณา 673,623 783,214 655,180 705,396 

รายไดค้่าบริหารสิทธิ 40,411 25,221 40,219 9,505 

รายไดค้่าบริหารศิลปิน รายไดจ้ากการ

บริการรับจดัและบริหารกิจกรรม 358,522 32,437 162,120 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,097,913 867,388 857,519 714,901 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 895,574 841,848 655,180 705,396 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 202,339 25,540 202,339 9,505 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,097,913 867,388 857,519 714,901 
 

(หน่วย: พนับาท) 

      สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

รายไดจ้ากการขาย 105,498 154,468 - - 

รายไดค้่าโฆษณา รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

พ้ืนท่ีโฆษณาและรายไดจ้ากการ          

ใหเ้ช่าเวลาในการโฆษณา 2,262,822 2,093,561 2,180,585 1,890,305 

รายไดค้่าบริหารสิทธิ 99,922 117,124 96,332 84,843 

รายไดค้่าบริหารศิลปิน รายไดจ้ากการ

บริการรับจดัและบริหารกิจกรรม 750,943 125,921 526,220 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 3,219,185 2,491,074 2,803,137 1,975,148 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,594,339 2,373,950 2,180,585 1,890,305 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 624,846 117,124 622,552 84,843 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 3,219,185 2,491,074 2,803,137 1,975,148 
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17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (6,057) 10,408 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,954) (9,612) (13,836) (3,800) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ                         

กําไรหรือขาดทุน (8,011) 796 (13,836) (3,800) 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 23,575 27,342 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (22,242) (20,761) (18,259) (10,403) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ                         

กําไรหรือขาดทุน 1,333 6,581 (18,259) (10,403) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน                          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

(กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน                  

ในตราสารทุน 15,121 6,480 (2,159) 173,940 

รวม 15,121 6,480 (2,159) 173,940 

18. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออก

อยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็น 

 ของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (53,515) 

 

1,092 

 

(75,551) 

 

(4,718) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,882,568 3,882,568 3,882,568 3,882,568 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.01378) 0.00028 (0.01946) (0.00122) 
     
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็น 

 ของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (87,189) 

 

24 

 

(110,021) 

 

43,045 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,882,568 3,882,568 3,882,568 3,882,568 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.02246) 0.00001 (0.02834) 0.01109 
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามการกาํกับ

ดูแลของผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน                    

สองส่วนงานหลกัคือ ส่วนงานส่ือโฆษณาและส่วนงานบริหารจดัการกิจกรรมทางการตลาด ส่วนงาน

ส่ือโฆษณาประกอบดว้ย ธุรกิจให้บริการรับจา้งทาํส่ือโฆษณา ให้เช่าพื้นท่ีโฆษณาและให้เช่าเวลาใน

การโฆษณา ส่วนงานบริหารจดัการกิจกรรมทางการตลาดประกอบดว้ย ธุรกิจบริหารจดัการศิลปิน 

(โดยบริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อาร์ทิสท ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั) การบริหารจดัการสิทธิประโยชน์กบัสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และบริษทั ไทยลีก จาํกัด และการให้สิทธิใน     

การบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ทางพาณิชยจ์ากการเผยแพร่ภาพและแพร่เสียงในประเทศไทย

สาํหรับการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2563 และกีฬาเอเชียนเกมส์ 2565 กบัการกีฬาแห่งประเทศไทย (โดย

บริษทั แพลน บี อีเลฟเวน่ จาํกดั) และส่ือโฆษณาออนไลน์ (บริษทั ดิจิทลั แฟคตอร่ี จาํกดั) กลุ่มบริษทั              

ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือ ประเทศไทย และบริษทัย่อยสองแห่งดาํเนินธุรกิจในประเทศ

มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมีรายไดใ้นจาํนวนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงาน 

ส่ือโฆษณา 

ส่วนงานบริหาร

จดัการกิจกรรม

ทางการตลาด 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 821 901 585 144 (308) (178) 1,098 867 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตาม

ส่วนงาน (48) 115 79 25 - - 31 140 

รายไดอ้ื่น       86 21 

ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและ

ให้บริการ 

      

(42) 

 

(44) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (100) (83) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      

(3) (3) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (47) (26) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้       (75) 5 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       8 (1) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       (67) 4 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน

สองรายเป็นจาํนวน 78 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานส่ือโฆษณา (2563: มีรายไดจ้าก

ลูกค้ารายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงิน 78 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงาน                   

ส่ือโฆษณา) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงาน 

ส่ือโฆษณา 

ส่วนงานบริหาร

จดัการกิจกรรม

ทางการตลาด 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,747 2,395 1,460 577 (988) (481) 3,219 2,491 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 127 267 196 146 - - 323 413 

รายไดอ้ื่น       121 39 

ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและ

ให้บริการ 

      

(116) 

 

(121) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (311) (248) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      

(21) (8) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (145) (64) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (149) 11 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1) (7) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       (150) 4 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน

สองรายเป็นจาํนวนเงิน 225 ลา้นบาท และ 211 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานส่ือโฆษณา (2563: มี

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงิน 236 ลา้นบาท และ 218 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก

ส่วนงานส่ือโฆษณา) 

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุ้น) 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                     

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 239.94 0.062 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

239.94 0.062 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 560 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 276 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวนเงินประมาณ 447 ลา้นบาท   

(31 ธนัวาคม 2563: 265 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ก) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิก

ไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 5,901 367 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,777 833 

มากกวา่ 5 ปี 5,860 - 

รวม 36,538 1,200 

ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเพิ่มเติมตามสัญญาเช่ากบั 10 คู่สัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม กรณีท่ีมี

รายไดจ้ากการโฆษณาบนพื้นท่ีเช่าดงักล่าวเกินกว่าขั้นตํ่าท่ีระบุในสัญญา โดยจ่ายส่วนแบ่งในอตัรา 

ท่ีระบุในสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนการขาย และบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ”) และบริษทั ไทยลีก จาํกดั 

(“ไทยลีก”) ประจาํปี 2564 - 2571 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดงัน้ี 

- การประกันรายได้ขั้นตํ่าให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และไทยลีกจาํนวน 400 ลา้นบาทต่อปี        

ในระหวา่งปี 2564 - 2571 ท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช ้

- บริษทัฯจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหาร จาํนวนร้อยละ 20 - 25 ของรายได้ท่ีเกิดจาก                

การบริหารสิทธิประโยชน์ดงักล่าว 

ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ในทางพาณิชยจ์ากการแพร่ภาพและแพร่เสียง

เป็นเวลา 3 ปี สําหรับงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2563 - 2565 และ การแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ 

2565 จาก Dentsu Inc., ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษทัฯจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน                   

2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐภายใตส้ญัญาดงักล่าว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26 

ค) บริษทั เมอร์ซ่ี พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาสัมปทานโฆษณากบับริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อได้มาซ่ึงสิทธิในการติดตั้งและบริหารจดัการส่ือโฆษณาบริเวณ

ภายในและภายนอกศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี บริษทัย่อยมี

ภาระท่ีจะตอ้งจ่ายส่วนแบ่งรายไดต้ามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว 

21.4 ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันจํานวนเงินประมาณ 512 ล้านบาท                  

(31 ธันวาคม 2563: 494 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 379 ล้านบาท                     

(31 ธนัวาคม 2563: 345 ลา้นบาท) ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กับการปฏิบติัตามสัญญาบางประการในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั หนังสือคํ้า

ประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

21.5 คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในคดีผิดสัญญา โดยโจทก์

ฟ้องร้องเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดี ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณา

ของศาล ภายใตค้าํแนะนาํของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วา่

คดีน้ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัย่อยแห่งน้ี จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นไวใ้นบญัชี 

21.6 ภาระผูกพนัในการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการลงทุนของบริษทั มาสเตอร์ 

สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์จาํกดั (“เอ็มเอสดี”) ให้เขา้ทาํการซ้ือหุ้นของ JKJ Media Services Inc. (“JKJ”) 

ซ่ึงใหบ้ริการส่ือโฆษณาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเอม็เอสดีไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้สามญัของ JKJ จาํนวน 

637,500 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เอม็เอสดียงัมิไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าว  
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22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

22.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                                

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  

 เงินลงทุนในตราสารทุน 702,000 47,937 

ตราสารอนุพนัธ์   

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4,004 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 45,900 - 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 บริษทั แพลน บี อีเลฟเว่น จาํกัด ได้จดัตั้งบริษทั โกลเบิล สปอร์ต                   

เวนเจอร์ส จาํกดั กบักระทรวงพาณิชย ์เพื่อประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬามวย 

โดยลงทุนเป็นจาํนวน 27 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

ดงักล่าว 

ข) เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์

จาํกดั ได้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 570 

ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาท 

ค) เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แพลน บี อีเลฟเวน่ จาํกดั ไดมี้มติ

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 49 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เป็น 50 

ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 9,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้5 บาท 
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ง) เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แพลน บี อีเลฟเวน่ จาํกดั ไดมี้มติอนุมติั

การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั เรซอพั เวิร์ค จาํกดั จาํนวน 250,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวน 

8 ลา้นบาทจากบริษทั มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย ์จาํกดั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.45 ของทุน

จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว และไดรั้บการโอนหุน้เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 (วนัท่ีซ้ือ) 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2564 
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