
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 122,617,041.71              156,429,908.71              47,480,561.82                12,617,132.97                

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 353,179,039.25              144,793,232.47              148,733,066.33              81,166,012.22                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5, 8 368,509,287.40              396,355,992.78              153,408,171.02              182,929,159.54              

งานระหว่างทาํ 659,866.52                      -                                   269,266.52                      -                                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 844,965,234.88              697,579,133.96              349,891,065.69              276,712,304.73              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 21.1 12,500,000.00                12,500,000.00                5,000,000.00                  5,000,000.00                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  9 164,965,108.47              149,605,297.84              7,463,132.07                  10,663,132.07                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  10 -                                   -                                   7,259,400.00                  4,859,400.00                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  11 419,569,176.59              397,704,776.24              368,092,533.07              347,941,706.51              

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  12 196,928,578.18              182,088,345.29              177,815,643.60              172,250,118.12              

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9,003,395.05                  13,291,994.04                4,540,247.24                  9,574,053.47                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,334,949.77                  269,962.92                      169,914.64                      102,376.64                      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 804,301,208.06              755,460,376.33              570,340,870.62              550,390,786.81              

รวมสินทรัพย์ 1,649,266,442.94           1,453,039,510.29           920,231,936.31              827,103,091.54              

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

สินทรัพย์

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

                  (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ )

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี....................... เม่ือวนัท่ี.........................................

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 14 455,327,262.54              385,938,044.84              146,752,973.18              142,707,405.55              

เงินรับล่วงหนา้จากการขายเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม 26 33,333,500.00                -                                   33,333,500.00                -                                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,909,405.65                  2,509,799.75                  -                                   -                                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 492,570,168.19              388,447,844.59              180,086,473.18              142,707,405.55              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 6,987,413.57                  3,545,721.34                  10,397,800.81                6,482,209.90                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 47,739,793.34                44,464,865.34                27,659,856.34                26,126,984.34                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 824,000.00                      824,000.00                      1,121,500.00                  1,080,500.00                  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 55,551,206.91                48,834,586.68                39,179,157.15                33,689,694.24                

รวมหน้ีสิน 548,121,375.10              437,282,431.27              219,265,630.33              176,397,099.79              

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000,000.00                75,000,000.00                75,000,000.00                75,000,000.00                

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,000,000.00                75,000,000.00                75,000,000.00                75,000,000.00                

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 95,000,000.00                95,000,000.00                95,000,000.00                95,000,000.00                

ส่วนเกนิทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 87,085.15                        87,085.15                        -                                   -                                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สํารองตามกฎหมาย 7,500,000.00                  7,500,000.00                  7,500,000.00                  7,500,000.00                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 777,664,791.37              716,924,759.85              432,582,059.63              399,413,005.65              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 91,916,041.79                73,766,877.07                90,884,246.35                73,792,986.10                

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,047,167,918.31           968,278,722.07              700,966,305.98              650,705,991.75              

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 53,977,149.53                47,478,356.95                -                                   -                                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,101,145,067.84           1,015,757,079.02           700,966,305.98              650,705,991.75              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,649,266,442.94           1,453,039,510.29           920,231,936.31              827,103,091.54              

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

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

                 (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี....................... เม่ือวนัท่ี.........................................

ลงช่ือ................................................................กรรมการ
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 739,966,192.93          737,352,671.77         285,041,590.63             302,233,032.21         

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า (413,249,468.04)        (410,952,585.12)        (145,778,824.06)           (152,495,930.97)        

กาํไรขั้นต้น 326,716,724.89          326,400,086.65         139,262,766.57             149,737,101.24         

รายได้เงินปันผล 5,241,751.30              5,152,284.28             54,236,287.30               43,731,664.28           

รายได้อ่ืน 18 50,271,337.65            47,806,430.97           28,059,607.37               27,345,370.20           

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 382,229,813.84          379,358,801.90         221,558,661.24             220,814,135.72         

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (283,138,988.65)        (284,659,886.68)        (137,542,927.26)           (147,913,815.92)        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 36,006,804.07            33,414,176.51           -                                  -                              

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 135,097,629.26          128,113,091.73         84,015,733.98               72,900,319.80           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (19,513,268.75)          (17,947,965.56)          (5,846,680.00)                (5,836,310.17)            

กาํไรรวมสําหรับปี 115,584,360.51          110,165,126.17         78,169,053.98               67,064,009.63           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 22,893,104.13            (11,994,560.66)          21,364,075.31               (9,383,301.71)            
ภาษีเงินได้ของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ (4,578,620.82)             2,398,912.13             (4,272,815.06)                1,876,660.34             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี 18,314,483.31            (9,595,648.53)            17,091,260.25               (7,506,641.37)            
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 133,898,843.82          100,569,477.64         95,260,314.23               59,557,368.26           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 105,740,031.52          102,112,358.65         78,169,053.98               67,064,009.63           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,844,328.99              8,052,767.52             -                                  -                              
115,584,360.51          110,165,126.17         78,169,053.98               67,064,009.63           

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 123,889,196.24          92,799,039.41           95,260,314.23               59,557,368.26           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,009,647.58            7,770,438.23             -                                  -                              
133,898,843.82          100,569,477.64         95,260,314.23               59,557,368.26           

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 14.10                           13.61                          10.42                              8.94                            

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 7,500,000                   7,500,000                   7,500,000                      7,500,000                   

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ฟาร์อสีท์ ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
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องคป์ระกอบอื่น

ส่วนเกนิทุน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ จากการเพิ่มสัดส่วน จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 75,000,000.00         95,000,000.00       87,085.15                        7,500,000.00                  716,924,759.85        73,766,877.07                   968,278,722.07            47,478,356.95       1,015,757,079.02         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี : -                               

เงินปันผล 17 -                           -                         -                                  -                                  (45,000,000.00)        -                                     (45,000,000.00)            (6,755,400.00)        (51,755,400.00)            

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก

   การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 10 -                           -                         -                                  -                                  -                           -                                     -                               3,244,545.00         3,244,545.00                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                         -                                  -                                  105,740,031.52        18,149,164.72                   123,889,196.24            10,009,647.58       133,898,843.82            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 75,000,000.00         95,000,000.00       87,085.15                        7,500,000.00                  777,664,791.37        91,916,041.79                   1,047,167,918.31         53,977,149.53       1,101,145,067.84         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 75,000,000.00         95,000,000.00       -                                  7,500,000.00                  652,312,401.20        83,080,196.31                   912,892,597.51            45,198,903.87       958,091,501.38            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี :

เงินปันผล 17 -                           -                         -                                  -                                  (37,500,000.00)        -                                     (37,500,000.00)            (5,403,900.00)        (42,903,900.00)            

ส่วนเกนิทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                         87,085.15                        -                                  -                           -                                     87,085.15                     -                         87,085.15                     

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง -                           -                         -                                  -                                  -                           -                                     -                               (87,085.15)             (87,085.15)                   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                         -                                  -                                  102,112,358.65        (9,313,319.24)                    92,799,039.41              7,770,438.23         100,569,477.64            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 75,000,000.00         95,000,000.00       87,085.15                        7,500,000.00                  716,924,759.85        73,766,877.07                   968,278,722.07            47,478,356.95       1,015,757,079.02         

 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

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

(นางชัยลดา  ตนัติเวชกลุ) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 
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องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                399,413,005.65         73,792,986.10                650,705,991.75         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สําหรับปี :

เงินปันผล 17 -                         -                        -                                 (45,000,000.00)                   -                                   (45,000,000.00)                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                         -                        -                                 78,169,053.98           17,091,260.25                95,260,314.23            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                432,582,059.63         90,884,246.35                700,966,305.98         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                369,848,996.02         81,299,627.47                628,648,623.49         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สําหรับปี :

เงินปันผล 17 -                         -                        -                                 (37,500,000.00)                   -                                   (37,500,000.00)                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                         -                        -                                 67,064,009.63           (7,506,641.37)                          59,557,368.26            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                399,413,005.65         73,792,986.10                650,705,991.75         

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล)

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ ) 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 135,097,629.26        128,113,091.73        84,015,733.98       72,900,319.80          

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกจิกรรมการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 7,254,946.68            8,621,279.69            5,069,654.66         6,119,599.01            

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 78,117.86                 17,019.37                 -                         -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (36,006,804.07)         (33,414,176.51)        -                         -                           

(กาํไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 847,057.44               -                           (525,643.33)           -                           

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,246,931.00            4,603,188.00            2,504,875.00         2,574,255.00            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 253,248.75               723,554.75               253,248.75            723,554.75               

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกดิข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว (694,896.69)              -                           (581,128.16)           -                           

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (246,836.67)              (236,132.45)             (246,836.67)           (169,640.34)             

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,081.27                   (18,779.44)               8,081.27                (18,779.44)               

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 62,861.11                 -                           31,261.11              -                           

ประมาณการหน้ีสิน 3,239,859.00            -                           -                         -                           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                            -                           (48,994,536.00)      (38,579,380.00)        

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,241,751.30)           (5,152,284.28)          (5,241,751.30)        (5,152,284.28)          

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 108,898,443.64        103,256,760.86        36,292,959.31       38,397,644.50          

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 31,038,624.12          (108,179,386.00)      33,238,550.58       (15,051,449.59)        

งานระหว่างทาํ (659,866.52)              -                           (269,266.52)           -                           

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน (3,940,024.20)           (3,305,220.41)          (2,434,991.43)        (1,943,375.72)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,064,986.85)           39,215.24                 (67,538.00)             -                           

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 66,149,358.70          34,829,811.34          4,045,567.63         (22,472,076.49)        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                            572,000.00               41,000.00              572,000.00               

เงินสดไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 200,421,548.89        27,213,181.03          70,846,281.57       (497,257.30)             

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (19,250,591.42)         (15,621,592.01)        (6,203,904.15)        (5,957,990.12)          

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 8,165,762.08            3,085,736.89            7,437,536.55         3,085,736.89            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (972,003.00)              (7,833,031.00)          (972,003.00)           (2,689,410.00)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 188,364,716.55        6,844,294.91            71,107,910.97       (6,058,920.53)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (207,690,910.09)       (48,275,149.56)        (66,985,925.95)      (7,040,349.31)          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                           (2,400,000.00)        -                           

เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 33,333,500.00          -                           33,333,500.00       -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            532,677.32               -                         532,677.32               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (184,545.00)              (73,037,390.00)        -                         (73,037,390.00)        

เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,244,545.00            -                           -                         -                           

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัร่วม 960,000.00               -                           960,000.00            -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            999,193.94               -                         800,000.00               

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 16,599,936.00          14,833,280.00          48,994,536.00       38,579,380.00          

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,241,751.30            5,152,284.28            5,241,751.30         5,152,284.28            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (22,580,667.37)         (7,615,157.60)          (10,855,634.19)      (4,358,259.48)          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 654,206.61               3,009,156.52            467,290.72            628,533.88               

เงินปันผลจ่ายแกส่่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,755,400.00)           (5,403,900.00)          -                         -                           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (177,177,583.55)       (109,805,005.10)      8,755,517.88         (38,743,123.31)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายเงินปันผล (45,000,000.00)         (37,500,000.00)        (45,000,000.00)      (37,500,000.00)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (45,000,000.00)         (37,500,000.00)        (45,000,000.00)      (37,500,000.00)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (33,812,867.00)         (140,460,710.19)      34,863,428.85       (82,302,043.84)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 156,429,908.71        296,890,618.90        12,617,132.97       94,919,176.81          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 122,617,041.71        156,429,908.71        47,480,561.82       12,617,132.97          

รายละเอียดเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ

โอนจากสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง เป็นอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 4,997,273.00            -                           3,518,935.00         -                           

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

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. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 28 
กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินของบริษัทได้จดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทั
ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนด
จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดังนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม

บริษทั”) และส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม โดยการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

(ร้อยละ) 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา  86.48 
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา  99.99 
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั รับจา้งวางแผนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  40 
บริษทั ดิจินคร จาํกดั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา  40 
        (ถือหุน้โดย บจก.เฟมไลน์ ร้อยละ 5 และบจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ ร้อยละ 4) 

การตดัสินใจท่ีสาํคญัและขอ้สมมติ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณานาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั และงบการเงินของบริษทั       
ดิจินคร จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 

ข)  บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค)  งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
ง)  รายการและยอดคงเหลือทางบญัชีระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ี

แลว้ 
จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การ

ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่
ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ตวัแทนตามเกณฑค์งคา้ง 

บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการรับจา้งทาํของเม่ืองานทาํเสร็จและส่งมอบ 

บริษทัฯ รับรู้รายไดส่้วนลดรับเม่ือไดรั้บส่วนลดแลว้ 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ตน้ทุนของงานท่ียงัไม่แลว้เสร็จ หรือยงัไม่ไดส่้งมอบ บนัทึกเป็นงานระหวา่งทาํ 

ค่าใชจ่้ายในส่วนงานของฝ่ายบริหารลูกคา้และฝ่ายความคิดสร้างสรรคแ์สดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจาํ
ท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
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เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุนเปิด 

เงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงในมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็เงินไมไ่ดโ้ดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ 

งานระหว่างทํา 

ตน้ทุนของงานท่ียงัไม่รับรู้รายได ้จะบนัทึกเป็นงานระหวา่งทาํ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด    
และเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงในราคาทุน
หลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยต์ามระยะเวลา 20 ปี สาํหรับอาคาร และ 5 ปี สาํหรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 
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การด้อยค่า 

ณ วนัส้ินปี กลุ่มบริษทัมีการประเมินว่าสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่กิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากกลุ่มบริษทัพบว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้เช่ือได้
ว่าสินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น หากราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้นสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของ
พนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการภาระผูกพนั
ดังกล่าวคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่ม
บริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี   
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้
ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 
และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ
โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ    
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัระหวา่งปี 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจาํ   

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย  และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน โดย
ประเมินจากผลการดาํเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษทัร่วม บริษทัย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนนั้น ซ่ึงการ
พิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือ
เลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้าน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัจะ
มีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใชก้ลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้กลุ่มบริษทัใชข้อ้สมมติฐาน
ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน
ดงักล่าวในแต่ละงวดอาจทาํใหมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อสถานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงถูกคาํนวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยการใชข้อ้สมมติฐานจาํนวนมาก ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคิดตน้ทุน(รายได)้สุทธิสําหรับ
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุรวมถึงอตัราคิดลด ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานท่ีใช้
ในการคาํนวณดงักล่าว จะมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
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กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่ม
บริษัทพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายชําระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสาํหรับภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน
หมายเหตุฯ 15 

5. รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ี ไดร้วมผลของรายการ
ดงักล่าว โดยใชน้โยบายการกาํหนดราคาท่ีเป็นราคาตลาดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 199,260              241,112              117,771              100,111              
หนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้ 82,785                19,229                47,446                12,893                

เงินมดัจาํ 255                     120                     850                     377                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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2559 2558 2559 2558

รายการกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าบริการรับ 336,529               347,174               101,152               117,327               

รายไดอ่ื้น 5,154                   3,312                   9,875                   7,410                   

ค่าบริการจ่าย 12,991                 14,034                 5,562                   5,444                   

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 320                      1,080                   240                      480                      

รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,519                 42,481                 27,606                 30,283                 

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เงินสดในมือ 112                       77                         48                         16                         

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวนั 2,990                    2,924                    399                       1,408                    

 -  ออมทรัพย์ 73,528                  34,006                  46,409                  10,606                  

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 45,987                  119,422                625                       587                       
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122,617                156,429                47,481                  12,617                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558 2559 2558
เงินฝากประจาํจาก
  สถาบนัการเงิน 62,663            51,212            51,630            38,644            1.40-1.65 0.95 - 3
กองทุนเปิดตราสารหน้ี-สุทธิ 290,516          93,581            97,103            42,522            -           -          
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 353,179          144,793          148,733          81,166            

หน่วย : พนับาท
ร้อยละต่อปี
อตัราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558
ลูกหน้ีการคา้

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 199,260                241,112                117,771                100,111                
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 159,539                145,757                32,834                  77,583                  
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,733                    3,287                    1,440                    1,885                    

รวมลูกหน้ีการคา้ 360,532                390,156                152,045                179,579                
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,810)                   (9,810)                   (9,810)                   (9,810)                   
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 350,722                380,346                142,235                169,769                
ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 2,334                    5,729                    2,243                    3,564                    
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 6,424                    8,071                    4,783                    7,537                    
เงินทดรองจ่าย 120                       206                       50                          37                          
ลูกหน้ีกรมสรรพากร -                        1,303                    -                        1,303                    
อ่ืนๆ 8,909                    701                       4,097                    719                       

รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,787                  16,010                  11,173                  13,160                  
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 368,509                396,356                153,408                182,929                

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                      -                      19,428                13,194                

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 1,310                  828                     1,310                  828                     

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 197,951              240,284              97,033                86,090                

ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน ๆ
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 148,762              132,717              23,024                64,543                
มากกวา่ 3 เดือนถึง 12 เดือน 966                     3,230                  -                      3,229                  
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 9,810                  9,810                  9,810                  9,810                  

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,733                  3,287                  1,440                  1,885                  
รวมลูกหน้ีการคา้ 360,532              390,156              152,045              179,579              
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810) (9,810)
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  350,722              380,346              142,235              169,769              

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
งบการเงนิรวม
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอื่น ถือหุน้ระหวา่งกนั              -   8,000              -   40.00                -            3,200                -            3,746
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33 30.00 30.00             796             796          9,600          9,576
บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั 1,000 1,000 30.00 30.00 -            -                     1,232             321
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั 20,000 20,000 33.33 33.33          6,667          6,667      154,134      135,962

รวม          7,463        10,663      164,966      149,605
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอื่น ถือหุน้ระหวา่งกนั              -   8,000              -   40.00                -            3,200 -            -            
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33 30.00 30.00             796             796 -            -            
บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั 1,000 1,000 30.00 30.00 -            -            -            -            
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํ ถือหุน้ระหวา่งกนั 20,000 20,000 33.33 33.33          6,667          6,667 -            -            

รวม 7,463         10,663       -            -            

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

เงินลงทุน (%)
หน่วย : พนับาท

วธิีราคาทุน-สุทธิ วธิีส่วนไดเ้สีย
หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก
สดัส่วน

 

ณ วนัที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี โดยไดค้ืนทุนและส่วนเกินทุนแบ่งชาํระให้แก่ผูถ้ือหุ้น ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ครั้งที่ 28 ลงวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

ช่ือบริษทัร่วม
2559 2558 2559 2558

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลด้ิง 301                             1,313                     -                          -                           

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ 24                               (979) -                          -                           

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) 1,510                          948                        600                         1,500                       

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์                          34,171                    32,132                      16,000                       13,333
รวม 36,006                        33,414                   16,600                    14,833                     

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

บจก.เมียนม่าร์ 
สปา ทูเดย ์ฟาร์

อีสท์

บจก.สปา ทูเดย์
 ฟาร์อีสท ์

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอิน
เทลลิเจนซ์

รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยห์มุนเวยีน 39,528              19,418              719,214               778,160               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,589                168                   42,506                 45,263                 
หน้ีสินหมุนเวยีน (10,118) (15,480) (274,576) (300,174)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -                    -                    (24,697) (24,697)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

รายได้

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 80 5,034 102,524 107,638
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                    -                    -                      -                       
กาํไรสําหรับปี 80 5,034                102,524               107,638               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี -                    -                    -                      -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 80 5,034                102,524               107,638               

หน่วย : พนับาท
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วม ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

บจก.เมียนม่าร์
สปา ทูเดย์
ฟาร์อีสท์

บจก.สปา ทูเดย ์
ฟาร์อีสท ์

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอินเทลลิ
เจนซ์

รวม

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 31,999                     4,106                       462,447                   498,552                   
สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั
   ในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 30                            30                            33.33                       
ค่าความนิยม -                           -                           -                           -                           
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า

   เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 9,600                       1,232                       154,134                   164,965                   

หน่วย : พนับาท
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

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

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

บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ ถือหุน้ระหว่างกนั 3,500 3,500         40.00         40.00         1,400         1,400 1,260       1,260       

บจก.ดิจินคร นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 10,000              -           40.00              -           2,400              -   -           -           

รวม       10,644         8,244 32,395     23,746     

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

เงินลงทุน - สุทธิ 7,259       4,859       

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก

สัดส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ

 

ในวนัที่ 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั เป็นจาํนวน 400,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้ในราคาหุน้ละ 6 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั เป็นจาํนวน 50,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้
ในราคาหุน้ละ 6 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 

บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดิจินคร จาํกดั เป็นจาํนวน 40,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้ในราคาหุน้ละ 6 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
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บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ประเทศท่ี เจา้ของและสิทธิใน กาํไรขาดทุน
จดัตั้งและ การออกเสียง เบ็ดเสร็จจดัสรร
สถานท่ีหลกั ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี สาํหรับส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

ช่ือบริษทัยอ่ย ของธุรกิจ อาํนาจควบคุม (ร้อยละ) ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อาํนาจควมคุมสะสม

บจก.เฟมไลน์ ไทย 13.52 6,493                         28,140                       

บจก.สปริงบอร์ด พลสั ไทย 0.0014 -                             -                             

บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ ไทย 60 3,426                         22,666                       

บจก.ดิจินคร ไทย 54.08 (12) 3,232                         
รวม 9,907 54,038                       

หน่วย : พนับาท

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

บจก.เฟมไลน์

บจก.
สปริงบอร์ด พลสั

บจก.อินทิเกรเตด็ 
คอมมูนิเคชัน่ บจก.ดิจินคร รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยห์มุนเวยีน 400,308            21,986                       86,031                     10,992              519,317            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 76,552              323                            11,685                     41                     88,600              
หน้ีสินหมุนเวยีน (254,157)          (19,731)                      (53,740)                    (5,055)              (332,683)          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (14,487)            -                             (6,198)                       -                       (20,685)                                
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 28,140              -                             22,666                     3,232                54,039              

หน่วย : พนับาท
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บจก.เฟมไลน์

บจก.
สปริงบอร์ด 

พลสั

บจก.อินทิเกร
เตด็ คอมมู
นิเคชัน่ บจก.ดิจินคร รวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

รายได้

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีส่วนของ
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,493              -                 3,426              (12)                 9,906              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส่วนของ
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 165                 -                 -                 -                 165                 

เงนิปันผลจ่ายแก่

   ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม (4,865)            -                 (1,890)             -                     (6,755)            

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)
   กิจการรมดาํเนินงาน 110,305          1,233              6,336              484                 118,358          
   กิจกรรมลงทุน (140,975)        -                 (12,881)          (28)                 (153,884)        
   กิจกรรมจดัหาเงิน (36,000)          -                 (3,150)            6,000              (33,150)          
เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (66,670)          1,233              (9,695)            6,456              (68,676)          

หน่วย : พนับาท
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11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 45,795       -          45,795    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 30,769       -          30,769    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,440         -          1,440      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,488         -          1,488      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพฒันพิบูล 48,611       -          48,611    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 4,303         -          4,303      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 25              -          25           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 255,697     -          255,697  250,794  -          250,794  

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ

 2558 จาํนวน 24.15 ลา้นบาท และ 23.89 ลา้นบาท

ตามลาํดบั -             31,440    31,440    -          32,468    32,468    
รวม 388,130     31,440    419,569  365,237  32,468    397,705  

หน่วย : พนับาท

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

งบการเงินรวม
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หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผ่ือขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 45,795     -          45,795    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 30,769     -          30,769    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,440       -          1,440      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,488       -          1,488      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพฒันพิบูล 48,611     -          48,611    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 4,304       -          4,304      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 25            -          25           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 204,405   -          204,405  201,031  -          201,031  

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผ่ือการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ

 2558 จาํนวน 24.15 ลา้นบาท และ 23.89 ลา้นบาท

ตามลาํดบั -           31,255    31,255    -          32,468    32,468    
รวม 336,837   31,255    368,092  315,474  32,468    347,942  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ามูลค่าตราสารทุนในความตอ้งการตลาด โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมท่ีเป็นมูลค่ายุติธรรมในระดบั 1 ซ่ึงเป็น
ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดในวนัท่ีวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัถือเงินลงทุนในหุ้นสามญัมีจาํนวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุนทัว่ไป เป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว บริษทั ฯ 
ประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในแต่ละรอบปีบญัชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 159,185   85,588         84,943                  42,110        4,452           376,278    

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี -           23,673         3,360                    -             545              27,578      

จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งปี -           (4,342) (1,059) (3,049) (4,997) (13,448)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159,185   104,919       87,244                  39,061        -              390,408    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -           (81,798) (78,891) (33,501) -              (194,190)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -           (2,608) (2,900) (1,747) -              (7,255)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -           4,342 1,039 2,584 -              7,966

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -           (80,064) (80,752) (32,664) -              (193,479)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 159,185   3,790           6,052                    8,609          4,452           182,088    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159,185   24,855         6,492                    6,397 -              196,929    

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2558 8,621        

ปี 2559 7,255        

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม
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อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 159,185  70,628        64,308                  25,252      2,973          322,346 

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี -          12,618        1,211                    -            546             14,375 

จาํหน่าย/โอนออกระหวา่งปี -          -              (7) (2,230) (3,519) (5,756)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159,185  83,246        65,512                  23,022      -              330,965  

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -          (66,858) (61,328) (21,910) -              (150,096)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -          (2,251) (1,579) (1,240) -              (5,070)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่วยสาํหรับปี -          -              7                            2,010 -              2,017 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -          (69,109) (62,900) (21,140) -              (153,149)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 159,185  3,770          2,980                    3,342        2,973          172,250  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159,185  14,137        2,612                    1,882        -              177,816  

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2558 6,120       

ปี 2559 5,070       

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
สินทรัพยซ่ึ์งหกัค่าเส่ือมราคาแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัใชง้านอยูป่ระกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 166,260 131,506

ปี 2559 171,835 141,164

หน่วย : พนับาท
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,339              15,633              12,323              11,966              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (23,327)            (19,179)            (22,721)            (18,448)            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (6,988)              (3,546)              (10,398)            (6,482)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงันี้ 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31
มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธนัวาคม 2559 มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 1,962                  -                      -                      1,962                  1,962                  -                      -                      1,962                  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,778                  51                       -                      4,829                  4,778                  51                       -                      4,829                  
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 8,893                  655 -                      9,548                  5,226                  306                     -                      5,532                  
   รวม 15,633                706 -                      16,339                11,966                357                     -                      12,323                

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
ค่าเสื่อมราคา (738)                    431                     -                      (307) -                      -                      -                      -                      
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (18,441)               -                      (4,579) (23,020) (18,448) -                      (4,273) (22,721)

   รวม (19,179) 431                     (4,579) (23,327) (18,448) -                      (4,273) (22,721)
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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) เบ็ดเสร็จอื่น ธนัวาคม 2558 มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธนัวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 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                

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
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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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 82,785                 19,229                 47,446                 12,893                 

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 312,084               310,423               81,238                 107,450               

เช็คจ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ 112                      -                       -                       -                       

รวมเจา้หน้ีการคา้ 394,981               329,652               128,684               120,343               

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและ

ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่าย 38,659                 35,978                 8,103                   12,216                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,042                   14,609                 7,142                   8,076                   

รายไดค้่าโฆษณารับล่วงหนา้ 195                      119                      50                        119                      

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 8,247                   5,440                   2,647                   1,819                   

อ่ืน ๆ 4,204                   140                      127                      134                      

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 60,347                 56,286                 18,069                 22,364                 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 455,328               385,938               146,753               142,707               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 44,465           47,695           26,127           26,242           
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,280             2,534             1,371             1,489             
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,967             2,069             1,134             1,085             

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (972)               (7,833)            (972)               (2,689)            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 47,740           44,465           27,660           26,127           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,247                4,603                2,505                  2,574                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วย
ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.49 - 4.62 ร้อยละ 4.49 - 4.62 ร้อยละ 4.49 ร้อยละ4.49

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11

อตัรามรณะ

อตัราหมุนเวยีนพนกังาน
จาํแนกตามช่วงอาย ุดงัน้ี

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี - - - -
อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี ร้อยละ 33 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33
อายตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี ร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 13
อายตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 59 ปี ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4
อายมุากกวา่ 60 ปี - - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551

(อตัราร้อยละ/ปี)

 

16. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมายของบริษทัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด (พ.ศ. 2535) ซ่ึงกาํหนดให้
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ จนกวา่สาํรองน้ี
จะมีจาํนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายปันผลไม่ได ้

17. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสําหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2558 จาํนวน 900 บาทต่อหุ้น ท่ีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และ 225 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % รวม
เป็นเงิน 36 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังที่ 23 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2559 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2537-2553 จาํนวน 9 บาทต่อหุ้น สาํหรับหุ้นที่เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 4.5 บาท
ต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้่ายแก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 
2559 
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ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสําหรับปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 37.50 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2557 จาํนวน 650 บาทต่อหุ้น ท่ีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และ 162.50 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % 
รวมเป็นเงิน 26 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังที่ 22 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2537-2553 จาํนวน 9 บาทต่อหุ้น สาํหรับหุ้นที่เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 4.5 บาท
ต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้่ายแก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 
2558 

18. รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ส่วนลดจากการบริหารเงิน 33,401               27,340               8,558                 8,175                 

ค่าท่ีปรึกษารับ 2,400                 3,000                 2,760                 3,360                 

ค่าเช่ารับ 3,874                 2,564                 8,196                 6,614                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 6,409                 9,497                 5,373                 6,696                 

อ่ืนๆ 4,187                 5,405                 3,173                 2,500                 

รวม 50,271               47,806               28,060               27,345               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ในปี 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ตน้ทุนค่าจา้ง 396,853        396,304        140,217        147,051        
ตน้ทุนค่านายหนา้ในการใหบ้ริการ 16,396          14,648          5,562            5,444            
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 232,391        234,366        109,459        116,252        
ค่าเส่ือมราคา 7,694            8,622            5,070            6,120            

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (20,650) (17,486) (6,204) (5,958)
(20,650) (17,486) (6,204) (5,958)

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 1,137 (462) 357 122
1,137 (462) 357 122

รวม (19,513) (17,948) (5,847) (5,836)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   

งบการเงินรวม

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) หน่วย : พนับาท (ร้อยละ) หน่วย : พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 135,098 128,113
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 27,020 20 25,623

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (1,048) (1,030)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได้ (187) (80)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 999 358
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (165) (310)

ภาษีเงินไดใ้นส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (7,201) (6,683)
ภาษีเงินไดก้าํไรระหวา่งกนั 95                    70                    

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 14 19,513             14 17,948            

2559 2558

บริษทัฯ ย่อย มีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท 
และ 4.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษีจึงพิจารณาไม่รับรู้ภาษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) หน่วย : พนับาท (ร้อยละ) หน่วย : พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 84,016 72,900

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 16,803 20 14,580

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (10,847) (8,746)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได้ (146) (71)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 36 73

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 7 5,847 8 5,836

2559 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2557 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 
พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

21.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชยเ์พ่ือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 3.60 ลา้นบาท และ 3.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยนาํเงินฝาก
ประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

21.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีสัญญาการบริการดา้นการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES 
AGREEMENT) กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวให้สิทธิกบับริษทัฯ ในการใชช่ื้อทางการคา้รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือในการพฒันาธุรกิจ การบริหารงานให้ลูกคา้ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ 
ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวปีละ 3 ลา้น
บาท 

21.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ลา้นบาท 
ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้า
ประกนั 

21.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 
USD หรือเทียบเท่า 

21.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาท่ียงัไม่รับรู้ จาํนวนเงิน 13.10 ลา้น
บาท 

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการจดัแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ี
จะตอ้งเปิดเผย 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการ 
เกง็กาํไรหรือการคา้ 

ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนัจะมีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบนัและในอนาคต  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินกู้ยืมหรือหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินท่ีมีนัยสําคญั 
ดงันั้นปัจจุบนักลุ่มบริษทัจึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นนยัสาํคญั 
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัให้สินเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นทางการคา้ภายหลงัท่ีไดก้าํหนดวงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละราย กลุ่มบริษทัมี
การติดตามการชาํระเงินของลูกหน้ีการคา้อย่างใกลชิ้ด ให้ความสําคญัต่อลูกหน้ีรายท่ีคา้งชาํระนานเกินกาํหนด และจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายท่ีคา้งชาํระนานเกิน 1 ปี ณ ปัจจุบนับริษทัฯ คาดว่าจะไม่ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้  

รายงานลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 8 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินคือ จาํนวนเงินของตราสารท่ีอา้งเพ่ือการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
วิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั มี
ดงัน้ี 

- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกล่าวจะครบกาํหนดใน
ระยะเวลาอนัใกล ้

24. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือการดาํรงฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนเจา้หน้ี และ
ตลาดเงินทุน และเพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
ซ่ึงบริษทัฯ กาํหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมและติดตามระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

25. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 2-5 (ข้ึนอยูก่บั
อายปีุของการทาํงาน) ของเงินเดือนพนกังานและเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหใ้นอตัราเดียวกนัทุกเดือน และจะ
จ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว  

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัฯไดข้ายหุ้นบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นจาํนวน 66,667 หุ้น (ราคาตามมูลค่า หุ้น
ละ 10 บาท) คิดเป็น 3.33% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 500 บาท หลงัจากการขายหุ้น บริษทัฯจะคงเหลือหุ้น 600,000 
หุน้ คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บเงินล่วงหนา้จากการขายหุ้นเป็นจาํนวน 33.33 
ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 17.92 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
32.67 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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