
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของ
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) จํากัด 

ตามลําดับ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู
ถือหุนเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน ขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

(นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2557 
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30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 147,248                  247,667                 26,098                 106,984              

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 5 138,635                  98,007                   138,635               98,007                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 19 225,832                  245,735                 140,897               137,427              

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 4,031                      23,216                   3,883                   2,111                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 515,746                  614,625                 309,513               344,529              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 18.1 16,629                    15,500                   12,000                 12,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  7 123,843                  128,430                 12,325                 12,325                

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ  8 -                          -                         3,459                   3,459                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  9 293,665                  297,465                 244,094               247,666              

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  10 183,325                  186,508                 176,378               178,653              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 14,992                    15,809                   12,088                 12,607                

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 3,402                      3,522                     3,247                   3,247                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 226                          226                        102                      102                      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 636,082                  647,460                 463,693               470,060              

รวมสินทรัพย์ 1,151,828               1,262,085              773,206               814,589              

 

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

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

ลงช่ือ................................................................กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 19 220,287                  280,492                 119,879               132,542              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          1,493                     -                       -                      

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 220,287                  281,985                 119,879               132,542              

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 20,648                    19,495                   19,559                 18,840                

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 42,390                    46,525                   27,875                 34,107                

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 19 325                          206                        508                      389                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 63,363                    66,226                   47,942                 53,336                

รวมหน้ีสิน 283,650                  348,211                 167,821               185,878              

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000                    75,000                   75,000                 75,000                

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000                    75,000                   75,000                 75,000                

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95,000                    95,000                   95,000                 95,000                

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 7,500                      7,500                     7,500                   7,500                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14 590,455                  638,063                 349,647               375,848              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 79,417                    75,224                   78,238                 75,363                

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 847,372                  890,787                 605,385               628,711              

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,806                    23,087                   -                       -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 868,178                  913,874                 605,385               628,711              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,151,828               1,262,085              773,206               814,589              

ลงช่ือ......................................................................กรรมการ ลงช่ือ................................................................กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 19 139,888               163,054               75,841                 85,454                

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า 16, 19 (81,247)                (90,364)                (38,488)                (38,797)               

กาํไรขั้นต้น 58,641                 72,690                 37,353                 46,657                

รายไดเ้งินปันผล 3,813                   3,944                   39,849                 38,960                

รายไดอ่ื้น 15, 19 11,253                 13,938                 7,061                   9,230                  

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้าย 73,707                 90,571                 84,263                 94,847                

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 16, 19 (71,064)                (72,579)                (49,867)                (48,569)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 2,404                   7,444                   -                       -                      

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,047                   25,436                 34,396                 46,278                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (1,500)                  (2,926)                  (664)                     (1,533)                 

กาํไรรวมสําหรับงวด 3,547                   22,510                 33,732                 44,745                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 9 4,599                   (17,901)                3,598                   (17,901)               

ภาษีเงินไดเ้กีย่วกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (920)                     3,580                   (720)                     3,580                  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 3,679                   (14,321)                2,878                   (14,321)               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,226                   8,189                   36,610                 30,424                

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,950                   21,829                 33,732                 44,745                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 597                      681                      -                       -                      

3,547                   22,510                 33,732                 44,745                

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 6,520                   7,508                   36,610                 30,424                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 706                      681                      -                       -                      

7,226                   8,189                   36,610                 30,424                

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 0.39                     2.91                     4.50                     5.97                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก (หุ้น) 7,500,000            7,500,000            7,500,000            7,500,000           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงช่ือ...................................................................... กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 19 257,542               308,831               136,219               180,647              

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า 16, 19 (145,815)              (161,969)              (70,080)                (85,417)               

กาํไรขั้นต้น 111,727               146,862               66,139                 95,230                

รายไดเ้งินปันผล 3,813                   3,944                   40,749                 39,260                

รายไดอ่ื้น 15, 19 26,615                 26,182                 16,710                 16,064                

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้าย 142,155               176,988               123,598               150,554              

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 16, 19 (141,407)              (139,276)              (96,780)                (93,625)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 8,133                   12,174                 -                       -                      

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,881                   49,886                 26,818                 56,929                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11, 17 (2,691)                  (7,146)                  (519)                     (3,672)                 

กาํไรรวมสําหรับงวด 6,190                   42,740                 26,299                 53,257                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 9 5,498                   (24,992)                3,594                   (24,992)               

ภาษีเงินไดเ้กีย่วกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,100)                  4,998                   (719)                     4,998                  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 4,398                   (19,994)                2,875                   (19,994)               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,588                 22,746                 29,174                 33,263                

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,892                   41,393                 26,299                 53,257                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,298                   1,347                   -                       -                      

6,190                   42,740                 26,299                 53,257                

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 9,085                   21,399                 29,174                 33,263                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,503                   1,347                   -                       -                      

10,588                 22,746                 29,174                 33,263                

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 0.65                     5.52                     3.51                     7.10                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก (หุ้น) 7,500,000            7,500,000            7,500,000            7,500,000           

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงช่ือ...................................................................... กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
                                    (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2557 

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                          -                      -                           (52,500)                -                              (52,500)              (3,784)                (56,284)                 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                           4,892                   4,193                          9,085                 1,503                 10,588                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 75,000                    95,000                7,500                       590,455               79,417                        847,372             20,806               868,178                

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                          -                      -                           (60,000)                -                              (60,000)              (3,784)                (63,784)                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                           41,393                 (19,994)                       21,399               1,347                 22,746                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 75,000                    95,000                7,500                       577,454               77,504                        832,458             19,844               852,302                

 

งบการเงินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน รวมส่วน
หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของผูถื้อหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                          -                      -                           (52,500)                -                              (52,500)              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                           26,299                 2,875                          29,174               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 75,000                    95,000                7,500                       349,647               78,238                        605,385             

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                          -                      -                           (60,000)                -                              (60,000)              

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                      -                           53,257                 (19,994)                       33,263               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 75,000                    95,000                7,500                       365,492               77,504                        620,496             

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) 

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน :

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,881                  49,886                26,818                56,929                

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกจิกรรมการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 5,687                  7,465                  3,885                  4,371                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,133)                (12,174)              -                      -                      

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,776                  -                      4,776                  -                      

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,475                  2,065                  1,700                  1,415                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 858                     -                      (465)                    -                      

(กาํไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,137)                54                       (1,137)                54                       

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                      (2,666)                -                      (2,666)                

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (150)                    (2)                        (150)                    17                       

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (247)                    111                     (247)                    111                     

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                      -                      (36,936)              (35,316)              

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,813)                (3,944)                (3,813)                (3,944)                

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 9,197                  40,795                (5,569)                20,971                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,172                93,066                (4,140)                47,007                

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 19,185                6,649                  (1,772)                (420)                    

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั (1,129)                (2,433)                -                      (1,195)                

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน (154)                    -                      -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -                      8                         -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ ลงช่ือ..............................................................กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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2557 2556 2557 2556

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (60,245)              (134,637)            (12,663)              (69,542)              

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 120                     -                      120                     -                      

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (11,854)              3,448                  (24,024)              (3,179)                

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (7,467)                -                      (7,467)                -                      

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 274                     -                      -                      -                      

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,242)                (20,001)              (3,859)                (12,450)              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (28,289)              (16,553)              (35,350)              (15,629)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (40,628)              18,985                (40,628)              18,985                

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 12,720                11,100                36,936                35,316                

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,813                  3,944                  3,813                  3,944                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (2,504)                (1,626)                (1,609)                (1,364)                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 150                     85                       150                     67                       

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (45,764)              (1,537)                (44,865)              (1,537)                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 56,367                1,517                  53,167                1,517                  

เงินปันผลจ่ายแกส่่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,784)                (3,784)                -                      -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (19,630)              28,683                6,964                  56,928                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (52,500)              (60,000)              (52,500)              (60,000)              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (52,500)              (60,000)              (52,500)              (60,000)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (100,419)            (47,869)              (80,886)              (18,701)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 247,667              277,825              106,984              111,838              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 147,248              229,956              26,098                93,137                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงช่ือ..............................................................กรรมการ ลงช่ือ..............................................................กรรมการ
(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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ลงช่ือ...........................................................กรรมการ       ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 

               (นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ )          (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) 
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บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องประเทศไทยเป็น
บริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2537 

โดยมีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่ 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง        

งบการเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึง
การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความ
สะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดย
แปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืนๆ ในงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยเนน้
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั
ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและ  

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมี
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนาคต 
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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั”) และส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วมและไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
 

ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ     

งบการเงิน  

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ           

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ  

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

เงินสดในมือ 103                    89                      90                      56                      

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวนั 1,331                 900                    379                    251                    

 -  ออมทรัพย์ 88,886               54,013               9,218                 11,776               

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 56,928               192,665             16,411               94,901               

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 147,248             247,667             26,098               106,984             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินฝากประจาํจาก
      สถาบนัการเงิน 112,597        82,736          112,597        82,736          2.60 - 3.15 1.75 - 3.40

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - สุทธิ 26,038          15,271          26,038          15,271          -            -            

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 138,635        98,007          138,635        98,007          

หน่วย : พนับาท
ร้อยละต่อปี
อตัราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 101,997             123,808             52,003               62,399               

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 110,335             119,766             80,274               74,402               

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,703                 1,708                 1,080                 179                    

รวมลูกหน้ีการคา้ 214,035             245,282             133,357             136,980             

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,811)                (8,627)                (9,811)                (5,034)                

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 204,224             236,655             123,546             131,946             

ลูกหน้ีอื่น
รายไดค้า้งรับ 1,192                 979                    1,160                 866                    

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 10,531               4,636                 6,371                 3,092                 

เงินทดรองจ่าย 205                    189                    153                    176                    

ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 8,213                 -                     8,213                 -                     

อื่นๆ 1,467                 3,276                 1,454                 1,347                 

รวมลูกหน้ีอื่น 21,608               9,080                 17,351               5,481                 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 225,832             245,735             140,897             137,427             

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                   -                   118                   2                      

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 828                   2,795                828                   2,795                

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 101,169            121,014            51,057              59,602              

ลูกหน้ีการคา้ - อื่น ๆ
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 93,095              97,882              64,028              58,508              

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 8,054                13,256              7,130                10,860              

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 9,186                8,627                9,116                5,034                

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,703                1,708                1,080                179                   

รวมลูกหน้ีการคา้ 214,035            245,282            133,357            136,980            

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,811) (8,627) (9,811) (5,034)

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  204,224          236,655          123,546           131,946           

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลด้ิง ลงทุนในบริษทัอ่ืน ถือหุน้ระหวา่งกนั 8,000 8,000   40.00   40.00        2,410        2,242       3,200       3,200 -       -       

บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมนิูเคชัน่ บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ ถือหุน้ระหวา่งกนั 3,500 3,500   40.00   40.00      13,530      14,682       1,400       1,400 1,820    2,800    

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทเูดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33   30.00   30.00        6,997        5,753          797          797 -       -       

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 1,000 1,000   30.00   30.00        1,545        3,700 -         -         900       300       

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 20,000 20,000   33.33   33.33      99,100    101,792       6,667       6,667   10,000     8,000 

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33   20.00   20.00           261           261          261          261           -             -   

รวม    123,843    128,430     12,325     12,325   12,720   11,100 

หน่วย : พนับาท

ทุนท่ีออก
สัดส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล
หน่วย : พนับาท

วธีิราคาทุน-สุทธิวธีิส่วนไดเ้สีย

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์(เมียนม่าร์) จาํกดั จาํนวน 16,667 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นหุน้จาํนวน 16,667  หุน้ ราคาหุน้ละ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ก่ึงหน่ึง 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บจก.เฟมไลน์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 4,000 4,000       86.48       86.48        3,459        3,459 24,216     24,216     

บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 5,000 5,000       52.00       52.00        2,600        2,600 -           -           

รวม        6,059        6,059 24,216     24,216     

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,600) (2,600)

เงินลงทุน - สุทธิ 3,459       3,459       

หน่วย : พนับาท

ทุนท่ีออก
สดัส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล
หน่วย : พนับาท

วธีิราคาทุน-สุทธิ
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9. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน
เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 33,583    -         33,583    30,808    -         30,808    

บมจ. ไอ ซี ซี อนิเตอร์เนชัน่แนล 33,509    -         33,509    32,455    -         32,455    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 994         -         994        1,153      -         1,153     

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,356      -         1,356     1,197      -         1,197     

บมจ. สหพฒันพิบูล 44,515    -         44,515    47,792    -         47,792    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 3,065      -         3,065     3,088      -         3,088     

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 54           -         54          64           -         64          

กองทุนเปิดตราสารหน้ีและตราสารทุน 143,685  -         143,685  149,140  -         149,140  

ใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิ - NMG - W3 -         -         -         -         -         -         

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30 มิถนุายน 2557 และ
31 ธนัวาคม 2556  จาํนวน 22.76 และ 23.89

ลา้นบาท ตามลาํดบั -         32,904    32,904    -         31,768    31,768    

รวม 260,761  32,904    293,665  265,697  31,768    297,465  

หน่วย : พนับาท

30 มิถนุายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

งบการเงินรวม
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หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน
เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 33,583   -         33,583   30,808   -         30,808   

บมจ. ไอ ซี ซี อนิเตอร์เนชัน่แนล 33,509   -         33,509   32,455   -         32,455   

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 994        -         994        1,152     -         1,152     

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,356     -         1,356     1,197     -         1,197     

บมจ. สหพฒันพิบูล 44,515   -         44,515   47,792   -         47,792   

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 3,065     -         3,065     3,088     -         3,088     

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 54          -         54          64          -         64          

กองทุนเปิดตราสารหน้ีและตราสารทุน 94,114   -         94,114   99,342   -         99,342   

ใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิ - NMG - W3 -         -         -         -         -         -         

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30 มิถนุายน 2557 และ 

31 ธนัวาคม 2556  จาํนวน 22.76 และ 23.89

ลา้นบาท ตามลาํดบั -         32,904   32,904   -         31,768   31,768   

รวม 211,190 32,904   244,094 215,898 31,768   247,666 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัถือเงินลงทุนในหุ้นสามญัมีจาํนวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุน
ทัว่ไป เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว  บริษทัฯ ประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในแต่ละรอบปีบญัชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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10. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

11. 

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

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหว่างงวด 3,605                          2,711                          

จาํหน่าย/โอนออกระหว่างงวด (1,655) (1,655)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 368,452                       319,839                       

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (179,994) (140,130)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,687) (3,885)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่ายระหว่างงวด 554                             554                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 (185,127) (143,461)

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 183,325                       176,378                       

หน่วย : พนับาท

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ประกอบดว้ยมูลค่าตามบญัชี ของท่ีดินจาํนวน 159.19 ลา้นบาท 

อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 24.14 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินจาํนวน 159.19 ลา้นบาท อาคาร
และอุปกรณ์ จาํนวน 17.19 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จประกอบดว้ย 

12.  

2557 2556 2557 2556

สาํหรับงวดสามเดือน 2,552         3,641         1,922         2,137         

สาํหรับงวดหกเดือน 5,687         7,465         3,885         4,371         

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพยซ่ึ์งหกัค่าเส่ือมราคาแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัใชง้านอยูป่ระกอบดว้ย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 139,868 119,703

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 137,159 117,244

หน่วย : พนับาท

 
  

11. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 

    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,992            15,809            12,088            12,607            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (20,648) (19,495) (19,559) (18,840)

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (5,656) (3,686) (7,471) (6,233)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 30

มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น มิถุนายน 2557 มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น มิถุนายน 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,725                 237 -                     1,962                 1,007                 955 -                     1,962                 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,778                 (227) -                     4,551                 4,778                 (227) -                     4,551                 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 9,306                 (827) -                     8,479                 6,822                 (1,247) -                     5,575                 

   รวม 15,809               (817) -                     14,992               12,607               (519) -                     12,088               

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเส่ือมราคา (695) (53) -                     (748) -                     -                     -                     -                     

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (18,800) -                     (1,100) (19,900) (18,840) -                     (719) (19,559)

   รวม (19,495) (53) (1,100) (20,648) (18,840) -                     (719) (19,559)
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หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2556 มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,725                 -                     -                     1,725                 1,007                 -                     -                     1,007                 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 520                    (520) -                     -                     520                    (520) -                     -                     

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,695                 83                      -                     4,778                 4,695                 83                      -                     4,778                 

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

   รวม 15,648               161                    -                     15,809               12,477               130                    -                     12,607               

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเส่ือมราคา (559) (136) -                     (695) -                     -                     -                     -                     

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (24,374) -                     5,574 (18,800) (24,374) -                     5,534 (18,840)

   รวม (24,933) (136) 5,574 (19,495) (24,374) -                     5,534 (18,840)
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 11,410               14,152               7,530                 8,700                 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 179,665             222,344             93,120               103,326             

รวมเจา้หน้ีการคา้ 191,075             236,496             100,650             112,026             

เจา้หน้ีอื่น
ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและ
ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่าย 6,850                 25,888               2,100                 9,021                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,577               17,916               8,402                 11,317               

รายไดค่้าโฆษณารับล่วงหนา้ 97                      112                    97                      112                    

เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย์ 8,491                 -                    8,469                 -                    

อื่น ๆ 197                    80                      161                    66                      

รวมเจา้หน้ีอื่น 29,212               43,996               19,229               20,516               

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 220,287             280,492             119,879             132,542             

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

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

บวก ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,326          1,181          992             809             

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,148          884             708             606             

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ
            คณิตศาตร์ประกนัภยั 858             -             (465)           -             

หกั  ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายปีปัจจุบนั (7,467)        -             (7,467)        -             

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 42,390        45,599        27,875        32,691        

หน่วย : พนับาท
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 7 บาท คิดเป็นเงิน 52.50 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2557 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 จาํนวน 700 บาทต่อหุน้ ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ และ 175 บาทต่อหุน้ท่ีชาํระ 25 % รวม
เป็นเงิน 28 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 19 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 8 บาท คิดเป็นเงิน 60 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 

2556 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2555 จาํนวน 700 บาทต่อหุน้ ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ และ 175 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % รวม
เป็นเงิน 28 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 
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15. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นไดร้วมส่วนลดจากการบริหารเงิน สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 

ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

สาํหรับงวดสามเดือน 6,898 8,620 2,787 3,683

สาํหรับงวดหกเดือน 16,404 17,430 6,252 6,860

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

 

16. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

 

2557 2556 2557 2556

สําหรับงวดสามเดือน
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 81,247        90,364        38,488        38,797        

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 33,615        42,470        19,751        26,989        

ค่าเส่ือมราคา 2,552          3,641          1,922          2,137          

สําหรับงวดหกเดือน
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 145,815       161,969       70,080        85,417        

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 90,048        99,127        57,620        65,167        

ค่าเส่ือมราคา 5,687          7,465          3,885          4,371          

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท

2557 2556 2557 2556

สําหรับงวดสามเดือน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สาํหรับงวดปัจจุบนั (1,019)               (3,143)               -                    (1,685)               

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (481)                  217                    (664)                  152                    

รวม (1,500)               (2,926)               (664)                  (1,533)               

สําหรับงวดหกเดือน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สาํหรับงวดปัจจุบนั (1,821)               (7,569)               -                    (3,966)               

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (870)                  423                    (519)                  294                    

รวม (2,691)               (7,146)               (519)                  (3,672)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนในงวดปัจจุบนั จาํนวนเงิน 20.94 ลา้นบาท และ 5.05         

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษีจึงพิจารณาไม่รับรู้ภาษีเงินได ้   

รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

18.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชยเ์พ่ือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 2.49 ลา้นบาท และ 4.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยนาํ
เงินฝากประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

18.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสัญญาการบริการดา้นการบริหาร (MANAGEMENT 

SERVICES AGREEMENT) กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวให้สิทธิกบับริษทัฯ ในการใชช่ื้อทางการคา้
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาธุรกิจ การบริหารงานใหลู้กคา้ และใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกบัลูกคา้
ของบริษทัฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าว
ปีละ 3 ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีบนัทึกขอ้ตกลงจา้งท่ีปรึกษาธุรกิจกบับริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยบริษทัย่อย ตอ้งจ่ายชาํระค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวในอตัรา 2% ของกาํไร
ขั้นตน้ (ในกรณีกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดต้ ํ่ากวา่ยอดท่ีคาํนวณไดใ้หช้าํระ 1,000 USD) ในทุกปี 

18.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 

12 ลา้นบาท ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละ
บุคคลคํ้าประกนั 

18.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จาก
จาํนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า 

18.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาท่ียงัไม่รับรู้ 

จาํนวนเงิน 15.47 ลา้นบาท และ 16.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

19. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ี ไดร้วมผลของรายการ
ดงักล่าว โดยใชน้โยบายการกาํหนดราคาท่ีเป็นราคาตลาดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและหก
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 102,088          123,869          52,148           62,496           

หน้ีสิน
เจา้หน้ีการคา้ 11,410           14,152           7,530             8,700             

เงินมดัจาํ 194                194                377                377                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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2557 2556 2557 2556

สําหรับงวดสามเดือน
รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
ค่าบริการรับ 66,538           73,787           18,363           18,712           

รายไดอ้ื่น 437                512                1,100             1,211             

ค่าบริการจ่าย 2,632             3,736             1,381             2,511             

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 195                150                120                90                  

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,827           8,969             8,004             6,230             

สําหรับงวดหกเดือน
รายการกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน
ค่าบริการรับ 116,895          144,516          31,542           57,254           

รายไดอ้ื่น 874                1,569             2,186             3,111             

ค่าบริการจ่าย 4,889             7,560             2,426             4,468             

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 390                300                240                240                

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,660           13,254           15,264           10,323           

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
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20. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการจดัแสดงส่วนงานดาํเนินงานท่ีจะตอ้ง
เปิดเผย 

21. เงนิทุนสะสมพนักงาน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง และพนกังานของบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 2-5 (ข้ึนอยูก่บัอายปีุของการทาํงาน) ของ
เงินเดือนพนกังานและเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัทุกเดือน และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจาก
งานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว โดยเร่ิมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

22. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
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