
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ของบริษทั 
ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ตามลาํดบั งบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                      
กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2559 

 

   
  
 

 

  



30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 100,796                           156,430                           24,154                             12,617                             

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 5 204,827                           144,793                           97,553                             81,166                             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 18 287,424                           392,553                           145,712                           179,803                           

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 1,051                               3,803                               1,051                               3,126                               

งานระหว่างทาํ 8,019                               -                                   6,718                               -                                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 602,117                           697,579                           275,188                           276,712                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 17.1 12,500                             12,500                             5,000                               5,000                               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  7 149,054                           149,605                           13,063                             10,663                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  8 -                                   -                                   4,859                               4,859                               

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  9 409,213                           397,706                           358,928                           347,943                           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  10 194,286                           182,088                           179,567                           172,250                           

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 12,532                             13,292                             9,574                               9,574                               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 776                                  270                                  157                                  102                                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 778,361                           755,461                           571,148                           550,391                           

รวมสินทรัพย์ 1,380,478                        1,453,040                        846,336                           827,103                           

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

สินทรัพย์

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

                  (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ )

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 18 314,827 385,938 133,230 142,707

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                   2,510 -                                   -                                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 314,827 388,448 133,230 142,707

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 5,494 3,546 8,515 6,482

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 46,154 44,465 26,945 26,127

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 840 824 1,122 1,081

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 52,488 48,835 36,582 33,690

รวมหน้ีสิน 367,315 437,283 169,812 176,397

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 มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000 75,000 75,000 75,000

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 95,000 95,000 95,000 95,000

ส่วนเกนิทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 87 87 -                                   -                                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สํารองตามกฎหมาย 7,500 7,500 7,500 7,500

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 709,668 716,925 416,869 399,413

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 82,490 73,767 82,155 73,793

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 969,745 968,279 676,524 650,706

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 43,418 47,478 -                                   -                                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,013,163 1,015,757 676,524 650,706

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,380,478 1,453,040 846,336 827,103

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 197,861               150,040               87,448                 54,951                      

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า (117,056)              (78,906)                (48,997)                (22,741)                     

กําไรขั้นต้น 80,805                 71,134                 38,451                 32,210                      

รายไดเ้งินปันผล 5,077                   4,688                   53,472                 41,767                      

รายไดอ่ื้น 15 10,109                 9,892                   5,598                   5,558                        

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 95,991                 85,714                 97,521                 79,535                      

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (66,720)                (66,433)                (35,101)                (35,118)                     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 6,632                   3,931                   -                       -                            

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35,903                 23,212                 62,420                 44,417                      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (4,494)                  (2,094)                  (1,742)                  157                           

กําไรรวมสําหรับงวด 31,409                 21,118                 60,678                 44,574                      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน -                       -                       -                       -                            

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,211                   588                      2,101                   316                           

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ (442)                     (117)                     (420)                     (64)                            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,769                   471                      1,681                   252                           

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 33,178                 21,589                 62,359                 44,826                      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 28,306                 19,488                 60,678                 44,574                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,103                   1,630                   -                       -                            

31,409                 21,118                 60,678                 44,574                      

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 30,063                 19,930                 62,359                 44,826                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,115                   1,659                   -                       -                            

33,178                 21,589                 62,359                 44,826                      

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 3.77                     2.60                     8.09                     5.94                          

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 7,500,000            7,500,000            7,500,000            7,500,000                 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พนับาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

                                    (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 319,362               319,200               137,358               133,160                    

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า (181,895)              (179,200)              (71,027)                (67,661)                     

กําไรขั้นต้น 137,467               140,000               66,331                 65,499                      

รายไดเ้งินปันผล 5,077                   4,688                   54,072                 43,267                      

รายไดอ่ื้น 15 20,303                 20,428                 13,161                 11,933                      

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 162,847               165,116               133,564               120,699                    

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (130,246)              (130,971)              (69,032)                (70,187)                     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 13,109                 10,056                 -                       -                            

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,710                 44,201                 64,532                 50,512                      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (5,328)                  (5,084)                  (2,076)                  (736)                          

กําไรรวมสําหรับงวด 40,382                 39,117                 62,456                 49,776                      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน -                       -                       -                       -                            

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 10,974                 4,827                   10,452                 4,163                        

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ (2,195)                  (965)                     (2,090)                  (833)                          

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,779                   3,862                   8,362                   3,330                        

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 49,161                 42,979                 70,818                 53,106                      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 37,743                 35,574                 62,456                 49,776                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,639                   3,543                   -                       -                            

40,382                 39,117                 62,456                 49,776                      

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 46,466                 39,364                 70,818                 53,106                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,695                   3,615                   -                       -                            

49,161                 42,979                 70,818                 53,106                      

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 5.03                     4.74                     8.33                     6.64                          

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 7,500,000            7,500,000            7,500,000            7,500,000                 

                                    (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

หน่วย : พนับาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2559

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
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องคป์ระกอบอื่น
ส่วนเกนิทุน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ จากการเพิ่มสัดส่วน จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 75,000                      95,000               87                                      7,500                         716,925                   73,767                                968,279          47,478                  1,015,757             
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด : -                         
เงินปันผล 14 -                            -                     -                                    -                            (45,000)                   -                                      (45,000)           (6,755)                   (51,755)                 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                                    -                            37,743                     8,723                                   46,466            2,695                    49,161                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 75,000                      95,000               87                                      7,500                         709,668                   82,490                                969,745          43,418                  1,013,163             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 75,000                      95,000               -                                    7,500                         652,312                   83,080                                912,892          45,199                  958,091                 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :
เงินปันผล 14 -                            -                     -                                    -                            (37,500)                   -                                      (37,500)           (5,405)                   (42,905)                 
ส่วนเกนิทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                     87                                      -                            -                           -                                      87                    -                        87                          
ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยลดลง -                            -                     -                                    -                            -                           -                                      -                  (87)                        (87)                         
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                     -                                    -                            35,574                     3,790                                   39,364            3,615                    42,979                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 75,000                      95,000               87                                      7,500                         650,386                   86,870                                914,843          43,322                  958,165                 

 

บริษทั ฟาร์อสีท์ ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2559

หน่วย :พนับาท

งบการเงินรวม 
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแลว้"

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

ลงชื่อ................................................................กรรมการ ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นางชัยลดา  ตนัติเวชกลุ) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)
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องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 75,000                   95,000                  7,500                             399,413                      73,793                             650,706                      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สําหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                         -                        -                                 (45,000)                      -                                   (45,000)                       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                                 62,456                        8,362                               70,818                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 75,000                   95,000                  7,500                             416,869                      82,155                             676,524                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 75,000                   95,000                  7,500                             369,849                      81,300                             628,649                      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สําหรับงวด :

เงินปันผล 14 -                         -                        -                                 (37,500)                      -                                   (37,500)                       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                                 49,776                        3,330                               53,106                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 75,000                   95,000                  7,500                             382,125                      84,630                             644,255                      

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล)

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ ) 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย :พนับาท

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,710                      44,201                      64,532                   50,512                    

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกจิกรรมการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 3,368                        4,404                        2,600                     3,126                      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,109)                     (10,056)                    -                         -                          

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,123                        2,301                        1,252                     1,288                      

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (534)                          (85)                           (534)                       (85)                          

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกดิข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว (226)                          -                           (111)                       -                          

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (190)                          (377)                         (247)                       19                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7                               14                             7                            14                           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                            -                           (48,995)                  (38,580)                   

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,077)                       (4,687)                      (5,077)                    (4,687)                     

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 32,072                      35,715                      13,427                   11,607                    

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 105,122                    21,490                      34,084                   (7,255)                     

งานตามสญัญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 2,752                        11,462                      2,075                     12,925                    

งานระหว่างทาํ (8,019)                       -                           (6,718)                    -                          

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั -                            3,000                        -                         -                          

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 760                           (394)                         -                         -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (506)                          57                             (55)                         -                          

ลงช่ือ................................................................ กรรมการลงช่ือ................................................................ กรรมการ

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พนับาท

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (71,111)                     (105,570)                  (9,477)                    (55,604)                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16                             320                           41                          320                         

เงินสดไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 61,086                      (33,920)                    33,377                   (38,007)                   

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,085)                       (6,471)                      (2,132)                    (1,614)                     

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (434)                          (200)                         (434)                       (200)                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 52,567                      (40,591)                    30,811                   (39,821)                   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (59,808)                     (31,307)                    (16,276)                  (46,699)                   

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,940)                       -                           (2,400)                    -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            532                           -                         532                         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            (1,537)                      -                         (1,538)                     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            800                           -                         800                         

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 16,600                      14,833                      48,995                   38,579                    

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,077                        4,688                        5,077                     4,688                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (16,030)                     (5,590)                      (10,138)                  (3,205)                     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 655                           1,611                        468                        440                         

เงินปันผลจ่ายแกส่่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,755)                       (5,405)                      -                         -                          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (63,201)                     (21,375)                    25,726                   (6,403)                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินปันผล (45,000)                     (37,500)                    (45,000)                  (37,500)                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (45,000)                     (37,500)                    (45,000)                  (37,500)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (55,634)                     (99,466)                    11,537                   (83,724)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 156,430                    296,891                    12,617                   94,919                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 100,796                    197,425                    24,154                   11,195                    

รายละเอียดเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ

โอนจากสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง เป็นอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 4,832                        -                           3,105                     -                          

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พนับาท

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

               (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล ) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) 
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บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็น
บริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2537 โดยมี
สาํนกังานตั้งอยูท่ี่ 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงการ
จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยเนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

เงินสดในมือ 171                       77                         99                         16                         

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวนั 4,413                    2,924                    2,468                    1,408                    

 -  ออมทรัพย์ 51,165                  34,006                  20,979                  10,606                  

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 45,047                  119,423                608                       587                       
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,796                156,430                24,154                  12,617                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

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

2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจาํจาก

      สถาบนัการเงิน 46,620            51,212            38,920            38,644            0.85 - 2.25 0.95 - 3

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - สุทธิ 158,207          93,581            58,633            42,522            -            -            
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 204,827          144,793          97,553            81,166            

หน่วย : พนับาท

ร้อยละต่อปี

อตัราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 174,574                241,112                94,423                  100,111                

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 97,008                  145,757                47,871                  77,583                  

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,586                    3,287                    3,586                    1,885                    

รวมลูกหน้ีการคา้ 275,168                390,156                145,880                179,579                

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,810)                  (9,810)                  (9,810)                  (9,810)                  

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 265,358                380,346                136,070                169,769                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 4,368                    1,926                    598                      438                      

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 6,449                    8,071                    5,771                    7,537                    

เงินทดรองจ่าย 969                      206                      83                        37                        

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,758                    1,303                    -                       1,303                    

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 4,598                    -                       2,398                    -                       

อ่ืนๆ 3,924                    701                      792                      719                      

รวมลูกหน้ีอื่น 22,066                  12,207                  9,642                    10,034                  
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 287,424                392,553                145,712                179,803                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                     -                     4,078                 13,194               

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 1,486                 828                    1,486                 828                    

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 173,088             240,284             88,859               86,090               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้ - อื่น ๆ

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 70,077               132,717             34,829               64,543               

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 17,121               3,230                 3,232                 3,229                 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 9,810                 9,810                 9,810                 9,810                 

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,586                 3,287                 3,586                 1,885                 

รวมลูกหน้ีการคา้ 275,168             390,156             145,880             179,579             

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,810)                (9,810)                (9,810)                (9,810)                
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  265,358             380,346             136,070             169,769             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกจิการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
งบการเงินรวม

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอื่น ถือหุน้ระหว่างกนั 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200        4,056        3,746              -                -   
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั $83.33 $83.33 30.00 30.00           796           796        7,475        9,576              -                -   
บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -                    959           321              -                -   
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667   133,709   135,962              -                -   
บจก.ดิจินคร ผลิตสื่อโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 10,000 -          40.00 -            2,940              -          2,855              -                -                -   
   (ถือหุน้โดย บจก.เฟมไลน ์ร้อยละ 5 และบจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ ร้อยละ 4)

รวม      13,603      10,663   149,054   149,605              -                -   
งบการเงินเฉพาะกจิการ
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอื่น ถือหุน้ระหว่างกนั 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200 -          -          -          -          

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั $83.33 $83.33 30.00 30.00           796           796 -          -          -          -          

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -          -          -          600         1,500      

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667 -          -               16,000      13,333
บจก.ดิจินคร ผลิตสื่อโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 10,000 -          40.00 -            2,400              -   -          -                       -                -   

รวม 13,063    10,663    -          -          16,600    14,833    

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล
หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีส่วนไดเ้สีย
หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก
สัดส่วน
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ในวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั จาํนวน 4,000,000 บาท เป็นหุ้นจาํนวน 
400,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้หุ้นละ 6 บาท 
เป็นเงิน 2,400,000 บาท 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั จาํนวน 500,000 บาท เป็นหุ้นจาํนวน 50,000 หุ้น ราคา
หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้หุน้ละ 6 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั จาํนวน 400,000 บาท เป็นหุ้นจาํนวน 
40,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้หุ้นละ 6 บาท เป็น
เงิน 240,000 บาท 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บจก.เฟมไลน์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 4,000 4,000         86.48         86.48         3,459         3,459 31,135     22,486     

บจก.สปริงบอร์ด พลสั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 6,511 6,511         99.99         99.99         3,385         3,385 -           -           

บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ บริการดา้นประชาสมัพนัธ์ ถือหุน้ระหวา่งกนั 3,500 3,500         40.00         40.00         1,400         1,400 1,260       1,260       

รวม         8,244         8,244 32,395     23,746     

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน       (3,385)       (3,385)

เงินลงทุน - สุทธิ 4,859       4,859       

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก

สดัส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พนับาท

วธิีราคาทุน-สุทธิ
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 34,555       -          34,555    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 29,715       -          29,715    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,239         -          1,239      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,428         -          1,428      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพฒันพิบูล 49,157       -          49,157    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 4,572         -          4,572      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 36              -          36           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 255,508     -          255,508  250,795  -          250,795  

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30 มิถุนายน 2559 และ 

31 ธนัวาคม 2558  จาํนวน 23.36 ลา้นบาท

และ 23.89 ลา้นบาท -             33,003    33,003    -          32,468    32,468    
รวม 376,210     33,003    409,213  365,238  32,468    397,706  

หน่วย : พนับาท

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

งบการเงินรวม
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หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 34,555     -          34,555    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 29,715     -          29,715    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,238       -          1,238      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,428       -          1,428      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพฒันพิบูล 49,157     -          49,157    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 4,572       -          4,572      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 36            -          36           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 205,224   -          205,224  201,032  -          201,032  

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30 มิถุนายน 2559 และ 

31 ธนัวาคม 2558  จาํนวน 23.36 ลา้นบาท

และ 23.89 ลา้นบาท -           33,003    33,003    -          32,468    32,468    
รวม 325,925   33,003    358,928  315,475  32,468    347,943  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ามูลค่าตราสารทุนในความตอ้งการตลาด โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมท่ีเป็นมูลค่ายุติธรรมในระดบั 1 ซ่ึงเป็นราคา
เสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดในวนัท่ีวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัถือเงินลงทุนในหุ้นสามญัมีจาํนวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุนทัว่ไป 
เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว  
บริษทัฯ ประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในแต่ละรอบปีบญัชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

11. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 376,278                         322,347                         

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหว่างงวด 20,862                           13,243                           

จาํหน่าย/โอนออกระหว่างงวด (7,888) (5,343)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 389,252                         330,247                         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (194,190) (150,097)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,368)                           (2,600)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่ายระหว่างงวด 2,592                             2,017                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (194,966) (150,680)

ราคาตามบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 182,088                         172,250                         

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 194,286                         179,567                         

หน่วย : พนับาท

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ประกอบดว้ยมูลค่าตามบญัชี ของท่ีดินจาํนวน 159.19 ลา้นบาท อาคาร
และอุปกรณ์ จาํนวน 35.10 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินจาํนวน 159.19 ลา้นบาท อาคารและ
อุปกรณ์ จาํนวน 20.38 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน
ประกอบดว้ย 

12.  

2559 2558 2559 2558

สาํหรับงวดสามเดือน 1,774           2,260           1,294           1,548           

สาํหรับงวดหกเดือน 3,368           4,404           2,600           3,126           

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพยซ่ึ์งหกัค่าเส่ือมราคาแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัใชง้านอยูป่ระกอบดว้ย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 165,560 129,818

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 166,260 131,506

หน่วย : พนับาท

 
  

11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,864             15,633             12,023             11,966             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21,358)            (19,179)            (20,538)            (18,448)            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (5,494)              (3,546)              (8,515)              (6,482)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึ้นในระหวา่งงวดมีดงันี้ 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 30
มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น มิถุนายน 2559 มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น มิถุนายน 2559

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 1,962                  -                      -                      1,962                  1,962                  -                      -                      1,962                  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,778                  (107)                    -                      4,671                  4,779                  (107)                    -                      4,672                  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 8,893                  338                     -                      9,231                  5,225                  164                     -                      5,389                  
   รวม 15,633                231                     -                      15,864                11,966                57                       -                      12,023                

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
ค่าเสื่อมราคา (739)                    16                       -                          (723)                    -                      -                      -                      -                      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (18,440)               -                          (2,098)                 (20,538)               (18,448)               -                      (2,090)                 (20,538)               
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป -                          -                          (97)                      (97)                      -                      -                      -                      -                      

   รวม (19,179)               16                       (2,195)                 (21,358)               (18,448)               -                      (2,090)                 (20,538)               
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หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31
มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2558 มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,962                 -                     -                     1,962                 1,962                 -                     -                     1,962                 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,634                 144                    -                     4,778                 4,633                 145                    -                     4,778                 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 9,539                 (646)                   -                     8,893                 5,249                 (23)                     -                     5,226                 

   รวม 16,135               (502)                   -                     15,633               11,844               122                    -                     11,966               

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา (778)                   40                      -                         (738)                   -                     -                     -                     -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (20,840)              -                         2,399                 (18,441)              (20,324)              -                     1,876                 (18,448)              

   รวม (21,618)              40                      2,399                 (19,179)              (20,324)              -                     1,876                 (18,448)              
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 11,829                 19,229                 10,284                 12,893                 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 280,022               310,423               111,093               107,450               

รวมเจา้หน้ีการคา้ 291,851               329,652               121,377               120,343               

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและ

ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่าย 12,300                 38,978                 4,500                   12,216                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,785                   11,609                 4,766                   8,076                   

รายไดค่้าโฆษณารับล่วงหนา้ 68                       119                      68                       119                      

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,649                   5,440                   2,357                   1,819                   

อื่น ๆ 174                      140                      162                      134                      

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 22,976                 56,286                 11,853                 22,364                 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 314,827               385,938               133,230               142,707               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน 
สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 44,465         47,695         26,127         26,242         

บวก ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,140           1,267           685              745              

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 983              1,034           567              543              

หกั  ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในงวดปัจจุบนั (434)             (200)             (434)             (200)             
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 46,154         49,796         26,945         27,330         

หน่วย : พนับาท

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 จาํนวน 900 บาทต่อหุ้น ท่ีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และ 225 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % รวมเป็นเงิน 
36 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานสําหรับปี 2537-2553 จาํนวน 9 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 4.5 บาทต่อ
หุ้น สาํหรับหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสําหรับปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 37.50 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 จาํนวน 650 บาทต่อหุ้น ท่ีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และ 162.50 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % รวมเป็น
เงิน 26 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานสําหรับปี 2537-2553 จาํนวน 9 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 4.5 บาทต่อ
หุ้น สาํหรับหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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15. รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

สาํหรับงวดสามเดือน 8,239                7,978                2,488                2,964                

สาํหรับงวดหกเดือน 13,017              13,087              4,919                3,924                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

 

16. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท

2559 2558 2559 2558

สําหรับงวดสามเดือน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (4,560)               (3,070)                (1,714)                  (610)                   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 66 976                    (28)                       767
รวม (4,494)               (2,094)                (1,742)                  157                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : พนับาท

2559 2558 2559 2558

สําหรับงวดหกเดอืน

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (5,575)                (6,328)                 (2,133)                   (1,614)                

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 247 1,244                  57 878
รวม (5,328)                (5,084)                 (2,076)                   (736)                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มี
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

2559 2558
รายได้ รายได้

(ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก
ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

สําหรับงวดสามเดอืน

กาํไรจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนเผื่อขาย 2,211               (442)            1,769           588                (117)             471              

   รวม 2,211               (442)            1,769           588                (117)             471              



หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

2559 2558
รายได้ รายได้

(ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก
ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

สําหรับงวดหกเดอืน

กาํไรจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนเผื่อขาย 10,974             (2,195)         8,779           4,827             (965)             3,862           

   รวม 10,974             (2,195)         8,779           4,827             (965)             3,862           
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หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558
รายได้ รายได้

(ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก
ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

สําหรับงวดสามเดอืน

กาํไรจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนเผื่อขาย 2,101               (420)            1,681            316                (64)                252               

   รวม 2,101               (420)            1,681            316                (64)                252               



หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558
รายได้ รายได้

(ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก (ค่าใชจ่้าย) สุทธิจาก
ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

สําหรับงวดหกเดอืน

กาํไรจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนเผื่อขาย 10,452             (2,090)         8,362            4,163             (833)             3,330            

   รวม 10,452             (2,090)         8,362            4,163             (833)             3,330            



ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ.
2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

17.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชยเ์พ่ือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 3.07 ลา้นบาท และ 3.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยนาํ
เงินฝากประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

17.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีสัญญาการบริการด้านการบริหาร (MANAGEMENT 
SERVICES AGREEMENT) กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวให้สิทธิกบับริษทัฯ ในการใชช่ื้อทางการคา้รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือในการพฒันาธุรกิจ การบริหารงานให้ลูกคา้ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคา้ของ
บริษทัฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวปีละ 3 
ลา้นบาท 

17.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 
12 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละ
บุคคลคํ้าประกนั 

17.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จาก
จาํนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า 

17.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนตามสญัญาท่ียงัไม่รับรู้ จาํนวนเงิน 13.10 ลา้นบาท 

18. รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ี ไดร้วมผลของรายการดงักล่าว     
โดยใชน้โยบายการกาํหนดราคาท่ีเป็นราคาตลาดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และรายการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 และ 2558 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 174,574           241,112           94,423             100,111           
หนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้ 11,829             19,229             10,284             12,893             

เงินมดัจาํ 136                  120                  418                  377                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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2559 2558 2559 2558

สําหรับงวดสามเดือน

รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าบริการรับ 71,809            63,581            29,708            19,272            

รายไดอ้ื่น 73                   78                   1,231              1,086              

ค่าบริการจ่าย 2,817              3,185              1,785              1,769              

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 90                   270                 90                   120                 

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,081            12,253            7,866              8,110              

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

  

 

2559 2558 2559 2558

สําหรับงวดหกเดอืน

รายการกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าบริการรับ 131,551           137,715           51,172             54,528             

รายไดอ่ื้น 2,542               3,156               4,857               5,171               

ค่าบริการจ่าย 5,613               5,765               3,114               2,652               

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 180                  450                  180                  240                  

รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,521             21,558             13,991             15,121             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการจดัแสดงส่วนงานดาํเนินงานท่ีจะตอ้ง
เปิดเผย 

20. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2-5 (ข้ึนอยู่กับอายุปีของการทาํงาน) ของเงินเดือน
พนักงานและเงินท่ีบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัทุกเดือน และจะจ่ายให้กบัพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตาม
ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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