
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสท่ี 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัท 

ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) จํากัด ตามลําดับ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 

เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงสวนใหญเปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจ
พบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน ขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 

เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

 

(นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2557 

   

  
 

 

  



31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 149,888                  247,667                 41,901                 106,984              

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 5 149,140                  98,007                   149,140               98,007                

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 18 225,775                  245,735                 129,830               137,427              

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 41,113                    23,216                   2,829                   2,111                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 565,916                  614,625                 323,700               344,529              

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 17.1 16,500                    15,500                   12,000                 12,000                

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ  7 133,258                  128,430                 12,325                 12,325                

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ  8 -                          -                         3,459                   3,459                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  9 287,907                  297,465                 239,495               247,666              

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  10 184,708                  186,508                 177,592               178,653              

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11 15,446                    15,849                   12,752                 12,607                

ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน 3,676                      3,522                     3,247                   3,247                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 226                         226                        102                      102                     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 641,721                  647,500                 460,972               470,060              

รวมสินทรัพย 1,207,637               1,262,125              784,672               814,589              

ลงชื่อ................................................................กรรมการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
                  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 2



31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 12, 18 220,582                  280,492                 109,215               132,542              

ภาษีเงินไดคางจาย 1,493                      1,493                     -                       -                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 222,075                  281,985                 109,215               132,542              

หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11 19,701                    19,535                   18,839                 18,840                

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13 48,300                    46,525                   34,834                 34,107                

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 18 325                         206                        509                      389                     

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 68,326                    66,266                   54,182                 53,336                

รวมหน้ีสิน 290,401                  348,251                 163,397               185,878              

สวนของผูถือหุน
ทนุเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000                    75,000                   75,000                 75,000                

ทนุที่ออกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000                    75,000                   75,000                 75,000                

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 95,000                    95,000                   95,000                 95,000                

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 7,500                      7,500                     7,500                   7,500                  

ยังไมไดจัดสรร 20 640,005                  638,063                 368,415               375,848              

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 75,846                    75,224                   75,360                 75,363                

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 893,351                  890,787                 621,275               628,711              

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 23,885                    23,087                   -                       -                      

รวมสวนของผูถือหุน 917,236                  913,874                 621,275               628,711              

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,207,637               1,262,125              784,672               814,589              

ลงชื่อ................................................................กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
                  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 18 117,654               145,777               60,378                 95,193                 

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 15, 18 (64,568)               (71,605)               (31,592)               (46,620)               

กาํไรขั้นตน 53,086                 74,172                 28,786                 48,573                 

รายไดเงินปนผล 7 -                      -                      900                      300                      

รายไดอื่น 14, 18 15,362                 12,245                 9,649                   6,834                   

กําไรกอนคาใชจาย 68,448                 86,416                 39,335                 55,707                 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 15, 18 (70,343)               (66,697)               (46,913)               (45,056)               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวม 7 5,729                   4,731                   -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 3,834                   24,450                 (7,578)                 10,651                 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 16 (1,191)                 (4,220)                 145                      (2,139)                 

กําไร(ขาดทุน)รวมสําหรับงวด 2,643                   20,230                 (7,433)                 8,512                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น : 16

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 899                      (7,091)                 (4)                        (7,091)                 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (180)                    1,418                   1                          1,418                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 719                      (5,673)                 (3)                        (5,673)                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,362                   14,557                 (7,436)                 2,839                   

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 1,942                   19,564                 (7,433)                 8,512                   

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 701                      666                      -                      -                      

2,643                   20,230                 (7,433)                 8,512                   

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 2,564                   13,891                 (7,436)                 2,839                   

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 798                      666                      -                      -                      

3,362                   14,557                 (7,436)                 2,839                   

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท) 0.26                     2.61                     (0.99)                   1.13                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 7,500,000            7,500,000            7,500,000            7,500,000            

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
                                    (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน สวนไดเสียท่ี

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน ไมมีอํานาจ รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของบริษัท ควบคุม ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 75,000                    95,000                7,500                       638,063               75,224                        890,787             23,087               913,874                

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                      -                           1,942                   622                             2,564                 798                    3,362                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 75,000                    95,000                7,500                       640,005               75,846                        893,351             23,885               917,236                

(0.50)                    (0.35)                           (0.85)                  0.50                   (0.35)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 75,000                    95,000                7,500                       596,061               97,498                        871,059             22,281               893,340                

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                      -                           19,564                 (5,673)                         13,891               666                    14,557                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 75,000                    95,000                7,500                       615,625               91,825                        884,950             22,947               907,897                

 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม 

สวนของผูถือหุนของบริษัท

กําไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 75,000                    95,000                7,500                       375,848               75,363                        628,711             

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                      -                           (7,433)                  (3)                                (7,436)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2557 75,000                    95,000                7,500                       368,415               75,360                        621,275             

0.50                     (0.70)                           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 75,000                    95,000                7,500                       372,235               97,498                        647,233             

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                      -                           8,512                   (5,673)                         2,839                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2556 75,000                    95,000                7,500                       380,748               91,825                        650,073             

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 3,834                  24,450                (7,578)                10,651                

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเปนเงนิสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคา 3,135                  3,824                  1,963                  2,234                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (5,729)                (4,731)                -                      -                      

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,346                  1,033                  960                     708                     

(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 429                     -                      (233)                    -                      

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (149)                    20                       (149)                    20                       

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (260)                    112                     (260)                    112                     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                      -                      (900)                    (300)                    

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สนิจากการดําเนินงาน 2,606                  24,708                (6,197)                13,425                

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 23,282                51,905                10,005                28,123                

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ (17,897)              (25,786)              (718)                    (11,000)              

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน (1,000)                (413)                    -                      (1,050)                

ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน (154)                    -                      -                      -                      

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น (59,950)              (147,320)            (23,327)              (74,599)              

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 120                     -                      120                     -                      

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (52,992)              (96,906)              (20,117)              (45,101)              

เงินสดจายภาษีเงินได (3,824)                (4,548)                (2,150)                (2,752)                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (56,816)              (101,454)            (22,267)              (47,853)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (51,133)              (16,730)              (51,133)              (16,730)              

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (24,701)              -                      (24,165)              -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 35,157                -                      32,332                -                      

เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทรวม 900                     300                     900                     300                     

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (1,335)                (459)                    (900)                    (325)                    

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 150                     58                       150                     58                       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (40,962)              (16,831)              (42,817)              (16,697)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (97,779)              (118,285)            (65,083)              (64,550)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด 247,667              277,825              106,984              111,838              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 149,888              159,540              41,901                47,288                

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

งบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ 

สําหรับงวดสามเดอืน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเปน
บริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมี
สํานักงานต้ังอยูที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น ซึ่งการ
จัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของ
ผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจาก             

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่นๆ ในงบการเงิน
ระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ได
รายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวม ประกอบดวยงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 

และสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวมและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 

ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวดปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชีใหม 
 

ก.  มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน  

บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ     งบ
การเงิน  

ข. มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต  

บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใชในอนาคตไวแลวในหมายเหตุประกอบ           

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ลงช่ือ...........................................................กรรมการ       ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

               (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล ) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) 
11 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

เงินสดในมือ 9                          89                        1                          56                        

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวัน 1,114                   900                      495                      251                      

 -  ออมทรัพย 89,510                 54,013                 19,901                 11,776                 

เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน 59,255                 192,665               21,504                 94,901                 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 149,888               247,667               41,901                 106,984               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินฝากประจําจาก
      สถาบันการเงิน 131,745          82,736            131,745          82,736            2.95 - 3.40 1.75 - 3.40

กองทุนเปดตราสารหนี้ - สุทธิ 17,395            15,271            17,395            15,271            -            -            

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 149,140          98,007            149,140          98,007            

หนวย : พนับาท
รอยละตอป
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การคา
ลกูหนี้การคา - บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 101,659                123,808                48,411                  62,399                  

ลกูหนี้การคา - บริษัทอื่น 115,759                119,766                77,806                  74,402                  

เช็ครับลงวันท่ีลวงหนา 500                      1,708                    -                       179                      

รวมลูกหนี้การคา 217,918                245,282                126,217                136,980                

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,034)                  (8,627)                  (5,034)                  (5,034)                  

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 212,884                236,655                121,183                131,946                

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ 784                      979                      752                      866                      

คาใชจายลวงหนา 7,872                    4,636                    5,118                    3,092                    

เงินทดรองจาย 249                      189                      160                      176                      

อืน่ๆ 3,986                    3,276                    2,617                    1,347                    

รวมลูกหนี้อื่น 12,891                  9,080                    8,647                    5,481                    

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 225,775                245,735                129,830                137,427                

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มยีอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คางชําระไดดังน้ี 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

ลกูหนี้การคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                     -                     73                      2                        

ลกูหนี้การคา - บริษัทรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 538                    2,795                 538                    2,795                 

ลกูหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 101,121             121,014             47,800               59,602               

ลกูหนี้การคา - อื่น ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 102,219             97,882               65,562               58,508               

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 8,506                 13,256               7,210                 10,860               

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 5,034                 8,627                 5,034                 5,034                 

เช็ครับลงวันท่ีลวงหนา 500                    1,708                 -                     179                    

รวมลูกหนี้การคา 217,918             245,282             126,217             136,980             

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,034) (8,627) (5,034) (5,034)

ลกูหนี้การคา - สุทธิ  212,884             236,655             121,183             131,946             

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000    40.00    40.00        2,249        2,242        3,200      3,200 -        -       

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500    40.00    40.00      14,995      14,682        1,400      1,400 -        -       

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33    30.00    30.00        6,053        5,753           797         797 -        -       

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000    30.00    30.00        3,142        3,700 -          -        900       300       

บจก.มเีดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000    33.33    33.33    106,559    101,792        6,667      6,667            -             -   

บจก.มเีดียอินเทลลิเจนซ (เมียนมาร) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33    20.00    20.00           261           261           261         261            -             -   

รวม    133,258    128,430      12,325    12,325         900        300 

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิวิธีสวนไดเสีย

หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ(เมียนมาร) จํากัด จํานวน 16,667 ดอลลารสหรัฐ เปนหุนจํานวน 16,667  หุน ราคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ  คิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนแลวก่ึงหน่ึง 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บจก.เฟมไลน นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวาง 4,000 4,000         86.48         86.48         3,459         3,459 -           -           

บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวาง 5,000 5,000         52.00         52.00         2,600         2,600 -           -           

รวม         6,059         6,059 -           -           

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (2,600) (2,600)

เงินลงทุน - สุทธิ 3,459       3,459       

หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ
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9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน
เผื่อขาย ท่ัวไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 31,224       -         31,224    30,808    -         30,808    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล 32,877       -         32,877    32,455    -         32,455    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 943            -         943         1,153      -         1,153      

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,248         -         1,248      1,197      -         1,197      

บมจ. สหพัฒนพิบูล 45,334       -         45,334    47,792    -         47,792    

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 2,973         -         2,973      3,088      -         3,088      

บมจ. เนช่ัน อนิเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 61              -         61           64           -         64           

กองทุนเปดตราสารหนี้และตราสารทุน 141,479     -         141,479  149,140  -         149,140  

ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ - NMG - W3 -            -         -         -         -         -         

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคาของเงินลงทุน 31 มีนาคม 2557 และ 31 

ธันวาคม 2556  จํานวน 23.89 ลานบาท -            31,768    31,768    -         31,768    31,768    

รวม 256,139     31,768    287,907  265,697  31,768    297,465  

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
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หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน
เผื่อขาย ท่ัวไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 31,224     -         31,224    30,808    -         30,808    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล 32,877     -         32,877    32,455    -         32,455    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 943          -         943         1,152      -         1,152      

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,248       -         1,248      1,197      -         1,197      

บมจ. สหพัฒนพิบูล 45,334     -         45,334    47,792    -         47,792    

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 2,973       -         2,973      3,088      -         3,088      

บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 61            -         61           64           -         64           

กองทุนเปดตราสารหนี้และตราสารทุน 93,067     -         93,067    99,342    -         99,342    

ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ - NMG - W3 -          -         -         -         -         -         

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคาของเงินลงทุน 31 มีนาคม 2557 และ 31 

ธันวาคม 2556  จํานวน 23.89 ลานบาท -          31,768    31,768    -         31,768    31,768    

รวม 207,727   31,768    239,495  215,898  31,768    247,666  

หนวย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนทั่วไป 

เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว  

บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 แสดงไดดังน้ี 

11. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 366,502                         318,783                         

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขาระหวางงวด 2,045                             1,612                             

จําหนาย/โอนออกระหวางงวด (1,264) (1,264)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 367,283                         319,131                         

คาเส่ือมราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 (179,994) (140,130)

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (3,135) (1,963)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายระหวางงวด 554                                554                                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 (182,575) (141,539)

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 186,508                         178,653                         

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 184,708                         177,592                         

หนวย : พันบาท

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชี ของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและ
อุปกรณ จํานวน 25.52 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 18.41 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดวย 
12.  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2557 3,135 1,963

งวด 2556 3,824 2,234

หนวย : พันบาท

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 140,037 119,914

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 137,159 117,244

หนวย : พันบาท
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11. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
 

    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15,446             15,849             12,752             12,607             

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (19,701) (19,535) (18,839) (18,840)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (4,255) (3,686) (6,087) (6,233)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังน้ี 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 1 กาํไร กําไรขาดทุน ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วันท่ี 31

มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น มีนาคม 2557 มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น มีนาคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,725                 (718) -                     1,007                 1,007                 -                     -                     1,007                 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนท่ัวไป 4,778                 -                     -                     4,778                 4,778                 -                     -                     4,778                 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 40                      -                     (40) -                     -                     -                     -                     -                     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 9,306                 355                    -                     9,661                 6,822                 145                    -                     6,967                 

   รวม 15,849               (363) (40) 15,446               12,607               145                    -                     12,752               

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา (695) (26) -                     (721) -                     -                     -                     -                     

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (18,840) -                     (140) (18,980) (18,840) -                     1                        (18,839)

   รวม (19,535) (26) (140) (19,701) (18,840) -                     1                        (18,839)
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หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วนัที่ 31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธันวาคม 2556 มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 1,725                  -                      -                      1,725                  1,007                  -                      -                      1,007                  

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 520                     (520) -                      -                      520                     (520) -                      -                      

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 4,695                  83                       -                      4,778                  4,695                  83                       -                      4,778                  

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย -                      -                      40                       40                       -                      -                      -                      -                      

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 8,708                  598                     -                      9,306                  6,255                  567                     -                      6,822                  

   รวม 15,648                161                     40                       15,849                12,477                130                     -                      12,607                

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสือ่มราคา (559) (136) -                      (695) -                      -                      -                      -                      

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (24,374) -                      5,534 (18,840) (24,374) -                      5,534 (18,840)

   รวม (24,933) (136) 5,534 (19,535) (24,374) -                      5,534 (18,840)
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12. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 9,377                   14,152                 2,980                   8,700                   

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 186,826               222,344               90,845                 103,326               

รวมเจาหนี้การคา 196,203               236,496               93,825                 112,026               

เจาหนี้อ่ืน
คาใชจายเกี่ยวกับพนกังานและ
ผลประโยชนของพนักงานคางจาย 7,650                   25,888                 3,000                   9,021                   

คาใชจายคางจาย 16,440                 17,916                 12,159                 11,317                 

รายไดคาโฆษณารับลวงหนา 113                      112                      113                      112                      

อื่น ๆ 176                      80                       118                      66                       

รวมเจาหนี้อื่น 24,379                 43,996                 15,390                 20,516                 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 220,582               280,492               109,215               132,542               

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

2557 2556 2557 2556

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนงวด 46,525         43,534         34,107         31,276         

บวก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 645              590              478              405              

ตนทุนดอกเบ้ีย 701              442              482              303              

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาตร
            ประกันภัย 429              -               (233)             -               

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด 48,300         44,567         34,834         31,984         

หนวย : พันบาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2557 9,506 3,465

งวด 2556 8,810 3,177

หนวย : พนับาท

 

15. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

2557 2556 2557 2556

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 64,568          71,605          31,592          46,620          

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 56,433          56,657          37,869          38,178          

คาเสื่อมราคา 3,135            3,824            1,963            2,234            

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น -                417               -                417               

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดที่รบัรูในกําไรหรอืขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

หนวย : พันบาท

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน (802) (4,426) -                           (2,281)

(802) (4,426) -                           (2,281)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว (389) 206 145 142

(389) 206 145 142

รวม (1,191) (4,220) 145 (2,139)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาษีเงินไดที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม

2557 2556

รายได รายได
(คาใชจาย) สุทธิจาก (คาใชจาย) สุทธิจาก

กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลคา
   เงินลงทุนเผื่อขาย 899                  (180)            719              (7,091)           1,418           (5,673)         

   รวม 899                  (180)            719              (7,091)           1,418           (5,673)         
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หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

รายได รายได
(คาใชจาย) สุทธิจาก (คาใชจาย) สุทธิจาก

กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลคา
   เงินลงทุนเผื่อขาย (4)                    1                 (3)                 (7,091)           1,418           (5,673)          

   รวม (4)                    1                 (3)                 (7,091)           1,418           (5,673)          



* บริษัทฯ มีผลขาดทุนในงวดปจจุบัน จาํนวนเงิน 7.41 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารเห็นวามีความไมแนนอนจากการใช 
ประโยชนทางภาษีจึงพิจารณาไมรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เก่ียวของ 

17. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

17.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 3.32 ลานบาท และ 4.18 ลานบาท ตามลําดับ โดยนํา
เงินฝากประจําประเภท 3 เดือนไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 

17.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT 

SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมทั้ง
ใหความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคาของบริษัท
ฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลาน
บาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรข้ันตน 

(ในกรณีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

17.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 

ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการทานหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและ
บุคคลค้ําประกัน 

17.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มวีงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 

200,000 USD หรือเทียบเทา 

17.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดานรายจายฝายทุนตามสัญญาที่ยังไมรับรู 
จํานวนเงิน 15.95 ลานบาท และ 16.38 ลานบาท ตามลําดับ 
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18. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของรายการดังกลาว     

โดยใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2557 และ 31 ธันวาคม 2556 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

และ 2556 ที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 101,756           123,869           48,566            62,496            

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 9,377              14,152            2,980              8,700              

เงินมัดจํา 194                 194                 377                 377                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 
 

2557 2556 2557 2556

รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 50,357            70,729            13,179            38,542            

รายไดอื่น 437                 1,057              1,086              1,900              

คาบริการจาย 2,257              3,824              1,045              3,824              

คาท่ีปรึกษาจาย 195                 150                 120                 150                 

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น 8,833              4,285              7,260              4,093              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม
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19. สวนงานดําเนินงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงสวนงานดําเนินงานที่จะตอง
เปดเผย 

20. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2556 ในอัตราหุนละ 7 บาท คิดเปนเงิน 52.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 

2557 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 จํานวน 700 บาทตอหุน ที่ชําระเต็มมูลคาแลว และ 175 บาทตอหุนที่ชําระ 25 % รวมเปนเงิน 

28 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

21. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษัทยอยแหงหน่ึง และพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอตัรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุปของการทํางาน) ของเงินเดือน
พนักงานและเงินที่บริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว โดยเริ่มจายเงินสมทบต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาลแลว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
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