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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

1. ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน มาถือปฏิบติั ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ดงันั้น งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบ
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้
การปรับยอ้นหลงัจากผลกระทบของการใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

2. ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณา
นาํงบการเงินของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษฯั และมีผลกระทบต่อการแสดง
รายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

 
 

(นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 26 กมุภาพนัธ์  2559 
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งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ 2558 2557 1 มกราคม 2557 2558 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 156,429,908.71          296,890,618.90          276,482,275.24          12,617,132.97         94,919,176.81        106,984,329.69      

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 5 144,793,232.47          96,518,082.91            104,006,529.58          81,166,012.22         74,125,662.91        98,006,529.58        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 6, 21 392,552,606.63          272,254,103.80          261,651,186.15          179,803,395.49       152,573,297.00      137,427,178.16      

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 3,803,386.15              15,903,723.51            23,236,624.21            3,125,764.05           15,285,633.51        2,110,606.78          

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 697,579,133.96          681,566,529.12          665,376,615.18          276,712,304.73       336,903,770.23      344,528,644.21      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 20.1 12,500,000.00            12,500,000.00            18,500,000.00            5,000,000.00           5,000,000.00          12,000,000.00        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  7 149,605,297.84          131,557,078.65          113,749,547.24          10,663,132.07         11,195,809.39        10,925,137.31        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  8 -                               -                               -                               4,859,400.00           4,859,400.00          4,859,400.00          

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  9 397,704,776.24          338,384,695.59          297,464,766.33          347,941,706.51       285,811,172.96      247,666,142.91      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  10 182,088,345.29          185,884,510.82          191,591,561.62          172,250,118.12       174,470,351.19      178,653,099.32      

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 13,291,994.04            13,072,510.52            4,281,708.80              9,574,053.47           10,716,414.64        3,247,616.98          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 269,962.92                  309,178.16                  779,048.92                  102,376.64              102,376.64             102,376.64             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 755,460,376.33          681,707,973.74          626,366,632.91          550,390,786.81       492,155,524.82      457,453,773.16      

รวมสินทรัพย์ 1,453,039,510.29       1,363,274,502.86       1,291,743,248.09       827,103,091.54       829,059,295.05      801,982,417.37      

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

สินทรัพย์

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี....................... เมื่อวนัท่ี.........................................

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

                  (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุ 2558 2557 1 มกราคม 2557 2558 2557 1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 12, 21 385,938,044.84 351,108,233.50 300,147,230.87 142,707,405.55 165,179,482.04 132,541,659.17

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,509,799.75 645,043.41 1,493,015.30 -                            -                           -                           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 388,447,844.59 351,753,276.91 301,640,246.17 142,707,405.55 165,179,482.04 132,541,659.17

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 3,545,721.34 5,483,016.23 2,718,980.34 6,482,209.90 8,480,550.18 6,233,755.18

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 44,464,865.34 47,694,708.34 51,357,081.00 26,126,984.34 26,242,139.34 34,107,313.00

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 824,000.00 252,000.00 132,000.00 1,080,500.00 508,500.00 388,500.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 48,834,586.68 53,429,724.57 54,208,061.34 33,689,694.24 35,231,189.52 40,729,568.18

รวมหน้ีสิน 437,282,431.27 405,183,001.48 355,848,307.51 176,397,099.79 200,410,671.56 173,271,227.35

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

หุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00

ส่วนเกนิทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 8 87,085.15 -                               -                               -                            -                           -                           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 716,924,759.85 652,312,401.20 638,063,264.40 399,413,005.65 369,848,996.02 375,848,306.20

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 73,766,877.07 83,080,196.31 75,223,555.40 73,792,986.10 81,299,627.47 75,362,883.82

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 968,278,722.07 912,892,597.51 890,786,819.80 650,705,991.75 628,648,623.49 628,711,190.02

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 47,478,356.95 45,198,903.87 45,108,120.78 -                            -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,015,757,079.02 958,091,501.38 935,894,940.58 650,705,991.75 628,648,623.49 628,711,190.02

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,453,039,510.29 1,363,274,502.86 1,291,743,248.09 827,103,091.54 829,059,295.05 801,982,417.37

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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี....................... เมื่อวนัท่ี.........................................

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

                  (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พนับาท
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3, 21 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 737,352,671.77           731,553,224.45       302,233,032.21        328,319,807.53       

ตน้ทุนการให้บริการและค่านายหน้า (410,952,585.12)          (426,323,357.05)      (152,495,930.97)       (172,741,328.17)      

กําไรขั้นต้น 326,400,086.65           305,229,867.40       149,737,101.24        155,578,479.36       

รายไดเ้งินปันผล 5,152,284.28               4,279,867.00           43,731,664.28          41,215,627.00         

รายไดอ่ื้น 17 47,806,430.97             44,398,731.81         27,345,370.20          24,348,094.80         

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่าย 379,358,801.90           353,908,466.21       220,814,135.72        221,142,201.16       

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (284,659,886.68)          (297,521,057.59)      (147,913,815.92)       (173,864,498.59)      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 33,414,176.51             28,436,819.33         -                            -                           

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 128,113,091.73           84,824,227.95         72,900,319.80          47,277,702.57         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (17,947,965.56)            (11,122,544.49)        (5,836,310.17)           (1,521,148.75)          

กําไรรวมสําหรับปี 110,165,126.17           73,701,683.46         67,064,009.63          45,756,553.82         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 2 -                               (1,716,107.08)          -                            930,170.00              

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 2 -                               343,221.42              -                            (186,034.00)             

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (11,994,560.66)            10,195,828.76         (9,383,301.71)           7,420,929.56           

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ 2,398,912.13               (2,039,165.75)          1,876,660.34            (1,484,185.91)          

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (9,595,648.53)              6,783,777.35           (7,506,641.37)           6,680,879.65           

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 100,569,477.64           80,485,460.81         59,557,368.26          52,437,433.47         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 102,112,358.65           68,122,022.47         67,064,009.63          45,756,553.82         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,052,767.52               5,579,660.99           -                            -                           

110,165,126.17           73,701,683.46         67,064,009.63          45,756,553.82         

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 92,799,039.41             74,605,777.72         59,557,368.26          52,437,433.47         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,770,438.23               5,879,683.09           -                            -                           

100,569,477.64           80,485,460.81         59,557,368.26          52,437,433.47         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 13.61                           9.08                         8.94                          6.10                         

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

                                    (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พนับาท
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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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 75,000,000.00              95,000,000.00    -                                         7,500,000.00               652,312,401.20    83,080,196.31                    912,892,597.51       24,282,702.34      937,175,299.85        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                                 -                       -                                         -                                -                         -                                      -                            20,916,201.53      20,916,201.53           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 - หลงัปรับปรุง 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 16 -                                 -                       -                                         -                                (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                  
ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยลดลง -                                 -                       -                                         -                                -                         -                                      -                            (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        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่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     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 75,000,000.00              95,000,000.00    -                                         7,500,000.00               638,063,264.39    75,223,555.40                    890,786,819.79       23,087,024.00      913,873,843.79        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                                 -                       -                                         -                                -                         -                                      -                            22,021,096.78      22,021,096.78           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 - หลงัปรับปรุง 75,000,000.00              95,000,000.00    -                                         7,500,000.00               638,063,264.39    75,223,555.40                    890,786,819.79       45,108,120.78      935,894,940.57        
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี :
เงินปันผล 16 -                                 -                       -                                         -                                (52,500,000.00)     -                                      (52,500,000.00)       (6,514,200.00)       (59,014,200.00)         
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควมคุม ณ วนัซื้อ -                                 -                       -                                         -                                -                         -                                      -                            725,300.00            725,300.00                
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                       -                                         -                                68,122,022.47      7,856,640.91                      75,978,663.38         5,879,683.09        81,858,346.47           
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                 -                       -                                         -                                (1,372,885.66)       -                                      (1,372,885.66)          -                         (1,372,885.66)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 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        

 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

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

บริษทั ฟาร์อสีท์ ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน่วย :พนับาท
งบการเงินรวม 
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องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ 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         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี :

เงินปันผล 16 -                         -                        -                                 (37,500,000.00)          -                                   (37,500,000.00)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                        -                                 67,064,009.63           (7,506,641.37)                 59,557,368.26            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                375,848,306.20         75,362,883.82                628,711,190.02         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี :

เงินปันผล 16 -                         -                        -                                 (52,500,000.00)          -                                   (52,500,000.00)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                        -                                 45,756,553.82           5,936,743.65                  51,693,297.47            

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2 -                         -                        -                                 744,136.00                -                                   744,136.00                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 75,000,000.00      95,000,000.00     7,500,000.00                369,848,996.02         81,299,627.47                628,648,623.49         

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล)

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย :พนับาท
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน: (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 128,113,091.73          84,824,227.95            72,900,319.80         47,277,702.57          

ปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกจิกรรมการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 8,621,279.69              10,857,399.36            6,119,599.01           7,105,010.45            

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 17,019.37                   -                              -                           -                            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (33,414,176.51)           (28,436,819.33)           -                           -                            

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                              4,776,228.66              -                           4,776,228.66            

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ -                              42,196.26                   -                           -                            

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,603,188.00              5,272,260.52              2,574,255.00           3,182,302.52            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                              -                              -                           785,700.00               

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลบัรายการ) 723,554.75                 (724,100.50)                723,554.75              (724,100.50)              

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (236,132.45)                (510,600.66)                (169,640.34)             (308,590.13)              

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (18,779.44)                  (232,426.02)                (18,779.44)               (233,817.12)              

รายไดอ้ื่นจากการตดัเจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                              (251,998.36)                -                           -                            

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                              -                              (38,579,380.00)        (36,935,760.00)         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,152,284.28)             (4,279,867.00)             (5,152,284.28)          (4,279,867.00)           

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินจากการดาํเนินงาน 103,256,760.86          71,336,500.88            38,397,644.50         20,644,809.45          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (120,279,723.36)         (7,560,278.34)             (27,211,319.05)        (12,219,732.82)         

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 12,100,337.36            7,332,900.70              12,159,869.46         (13,175,026.63)         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั -                              6,000,000.00              -                           7,000,000.00            

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน (3,305,220.41)             (9,065,068.01)             (1,943,375.72)          (7,468,797.66)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 39,215.24                   469,870.74                 -                           -                            

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ )

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2558 2557 2558 2557

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 34,829,811.34            51,214,390.80            (22,472,076.49)        32,637,822.87          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 572,000.00                 120,000.00                 572,000.00              120,000.00               

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 27,213,181.03            119,848,316.77          (497,257.30)             27,539,075.21          

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (15,621,592.01)           (18,371,228.91)           (5,957,990.12)          (8,413,371.31)           

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 3,085,736.89              274,266.29                 3,085,736.89           -                            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,833,031.00)             (10,476,664.18)           (2,689,410.00)          (10,117,306.18)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,844,294.91              91,274,689.97            (6,058,920.53)          9,008,397.72            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว(เพิ่มข้ึน)ลดลง (48,275,149.56)           12,488,446.67            (7,040,349.31)          23,880,866.67          

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              (270,672.08)                -                           (270,672.08)              

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                              -                              -                           (785,700.00)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 532,677.32                 -                              532,677.32              -                            

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (73,037,390.00)           (35,000,000.00)           (73,037,390.00)        (30,000,000.00)         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 999,193.94                 -                              800,000.00              -                            

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 14,833,280.00            10,899,960.00            38,579,380.00         36,935,760.00          

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,152,284.28              4,279,867.00              5,152,284.28           4,279,867.00            

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออุปกรณ์ (7,615,157.60)             (5,040,448.83)             (4,358,259.48)          (2,922,270.32)           

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,009,156.52              790,700.93                 628,533.88              308,598.13               

เงินปันผลจ่ายแกส่่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,403,900.00)             (6,514,200.00)             -                           -                            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (109,805,005.10)         (18,366,346.31)           (38,743,123.31)        31,426,449.40          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (37,500,000.00)           (52,500,000.00)           (37,500,000.00)        (52,500,000.00)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (37,500,000.00)           (52,500,000.00)           (37,500,000.00)        (52,500,000.00)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (140,460,710.19)         20,408,343.66            (82,302,043.84)        (12,065,152.88)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 296,890,618.90          276,482,275.24          94,919,176.81         106,984,329.69        

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

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

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

(นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ )

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

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 

บริษทั เฟมไลน์ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2532 ประกอบธุรกิจหลกัเป็นนายหน้าตวัแทนโฆษณา
รับจา้งทาํของและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 

บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกัด เดิมช่ือบริษทั แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จาํกัด จดทะเบียนเป็นบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2546 และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เป็น บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2557 ประกอบธุรกิจหลกัเป็นนายหนา้ตวัแทนโฆษณา รับจา้งทาํของและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโฆษณา 

บริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 
2537 ประกอบธุรกิจ บริการรับจา้งวางแผนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

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 ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

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 

การตดัสินใจท่ีสาํคญัและขอ้สมมติ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณานาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ซ่ึงเดิมถือเป็นบริษทัร่วม    
(บริษทัฯ ถือเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 40) มาจดัทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นบางส่วนของ
บริษทัดงักล่าว 

ข)  บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค)  งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
ง)  รายการและยอดคงเหลือทางบญัชีระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ี

แลว้ 
จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
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ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าว
ทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

ในอดีตบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีใน
กาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินว่าเม่ือนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุง
น้ีมาใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบ
ต่อหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม

กาํไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,716                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นลดลง (1,716)                                  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน (บาท) 0.23                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสุทธิลดลง (930)                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นเพิ่มข้ึน 930                                      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.12)                                    

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหา
เก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุม
หรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึง
หน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงิน
รวมบา้ง 
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ในระหว่างปี 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณานาํงบการเงินของบริษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั ซ่ึงเดิม
ถือเป็นบริษทัร่วม (บริษทัฯ ถือเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 40) มาจดัทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากกรรมการของบริษทัฯ เป็น
ผูถื้อหุ้นส่วนบางส่วนของบริษทัดงักล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) รวม หรือกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นรวมใน
อดีตแต่อยา่งไร ผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ หลงัปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1  มกราคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 247,667                  28,815                 276,482            

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 98,007                    6,000                   104,007            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 245,735                  15,916                 261,651            

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 23,216                    21                        23,237              

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระคํ้าประกนั 15,500                    3,000                   18,500              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  128,430                  (14,681)                113,749            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  186,508                  5,083                   191,591            

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 3,522                      760                      4,282                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 226                         553                      779                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 280,492                  19,655                 300,147            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,685                      (966)                     2,719                

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 46,525                    4,832                   51,357              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 206                         (74)                      132                   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,087                    22,021                 45,108              

งบการเงินรวม

หน่วย: พนับาท
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ตามที่รายงานไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ หลงัปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1  มกราคม 2557

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  12,325                    (1,400)                  10,925              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  3,459                      1,400                   4,859                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ หลงัปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 271,989                 24,902                   296,891                 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 74,126                   22,392                   96,518                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 261,002                 11,252                   272,254                 
งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 15,807                   96                          15,903                   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9,500                     3,000                     12,500                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  145,501                 (13,944)                  131,557                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  181,766                 4,119                     185,885                 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 10,870                   2,203                     13,073                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 114                        195                        309                        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 321,894                 29,214                   351,108                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,523                     (1,040)                    5,483                     
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 42,496                   5,199                     47,695                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 326                        (74)                         252                        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 24,283                   20,916                   45,199                   

หน่วย: พนับาท
งบการเงินรวม
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ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ หลงัปรับปรุง

สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557

ลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  12,596                    (1,400)                  11,196              

ลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  3,459                      1,400                   4,859                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท

 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ หลงัปรับปรุง
งบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2557

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 620,625                  110,928             731,553             
ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ (350,958)                (75,365)             (426,323)           
กาํไรขั้นตน้ 269,667                  35,563              305,230             

รายไดเ้งินปันผล 4,280                      -                    4,280                
รายไดอ้ื่น 44,468                    (70)                    44,398              
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 318,415                  35,493              353,908             
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (267,452)                (31,785)             (299,237)           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 29,520                    (1,083)               28,437              
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 80,483                    2,625                83,108              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (9,780)                    (999)                  (10,779)             
กาํไรรวมสาํหรับปี 70,703                    1,626                72,329              

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         (1,626)               (1,626)               

ผลกระทบสุทธิ 70,703                    -                    70,703              

หน่วย: พนับาท
งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอื่น  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อยการร่วมการงาน 
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 
กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 
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จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จาํนวน
หลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ตวัแทนตามเกณฑค์งคา้ง 

บริษทัฯ รับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการรับจา้งทาํของตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 

บริษทัฯ รับรู้รายไดส่้วนลดรับเม่ือไดรั้บส่วนลดแลว้ 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจาํ
ท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงินฝากประจาํธนาคาร ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิด 

เงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพย์
เพ่ือคา้แสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วนัส้ินปี บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน
ในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็เงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ 

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 

งานตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากตน้ทุนงานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บจากลูกคา้ แสดงในราคาตามสัญญา
กบัลูกคา้ 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดและ
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม บริษทัฯ รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีดอ้ยค่าแสดงในราคาทุนหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงในราคาทุน
หลงัหกัคา่เผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

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

กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

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
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ดังกล่าวคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี   
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

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 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินสดในมือ 77                        80                        16                        38                        

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวนั 2,924                   1,652                   1,408                   1,442                   

 -  ออมทรัพย์ 34,006                 79,976                 10,606                 25,452                 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 119,422               215,183               587                      67,987                 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 156,429               296,891               12,617                 94,919                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557 2558 2557
เงินฝากประจาํจาก
  สถาบนัการเงิน 51,212             45,126             38,644             22,733             0.95 - 3 0.90 - 3
กองทุนเปิดตราสารหน้ี-สุทธิ 93,581             51,392             42,522             51,392             -            -            
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 144,793           96,518             81,166             74,125             

หน่วย : พนับาท
ร้อยละต่อปี
อตัราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีการคา้

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 241,112                141,140                100,111                57,544                  

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 145,757                118,071                77,583                  87,671                  

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,287                    13,592                  1,885                    13,551                  

รวมลูกหน้ีการคา้ 390,156                272,803                179,579                158,766                
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,810)                  (10,127)                (9,810)                  (9,810)                  

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 380,346                262,676                169,769                148,956                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีอื่น

รายไดค้า้งรับ 1,312                    1,616                    438                      442                      

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 8,685                    3,718                    7,537                    1,900                    

เงินทดรองจ่าย 206                      704                      37                        72                        

อื่นๆ 2,004                    3,540                    2,022                    1,203                    

รวมลูกหน้ีอื่น 12,207                  9,578                    10,034                  3,617                    
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 392,553                272,254                179,803                152,573                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายท่ีุคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                     -                     13,194               130                    

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 828                    3,547                 828                    3,547                 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 240,284             137,592             86,090               53,867               

ลูกหน้ีการคา้ - อื่น ๆ

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 132,717             107,235             64,543               77,821               

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 3,230                 40                      3,229                 40                      

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 9,810                 10,797               9,810                 9,810                 

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,287                 13,592               1,885                 13,551               

รวมลูกหน้ีการคา้ 390,156             272,803             179,579             158,766             
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,810) (10,127)              (9,810) (9,810)
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  380,346             262,676             169,769             148,956             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษทัอื่น ถือหุน้ระหวา่งกนั 8,000 8,000    40.00    40.00        3,746        2,433 3,200             3,200

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33    30.00    30.00        9,576      10,555 796                   796

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 1,000 1,000    30.00    30.00           321 873 -          -          
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 20,000 20,000    33.33    33.33    135,962    117,164 6,667             6,667

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33    20.00    20.00             -             532 -                    532
รวม    149,605    131,557      10,663      11,195

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก
สัดส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%)
หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิวิธีส่วนไดเ้สีย

ในวนัที่ 5 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ทั้งหมดที่ถือในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์) จาํกดั ใหก้บับริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จาํกดั เป็นหุน้จาํนวน 16,667 หุน้ เป็นเงิน 532,677.32 บาท 
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ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

ช่ือบริษทัร่วม
2558 2557 2558 2557

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลด้ิง 1,313                            190                         -                           -                            

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ (979) 4,802                      -                           -                            

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) 948                               (1,926) 1,500                        900                            

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์                           32,132 25,372                                          13,333                        10,000

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์)                                   -   -                                                        -                                  -   

รวม 33,414                      28,438                 14,833                   10,900                    

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

บจก.อินเตอร์
คอนติเนนตลั

โฮลด้ิง

บจก.เมียนม่าร์
 สปา ทูเดย ์
ฟาร์อีสท์

บจก.สปา ทูเดย์
 ฟาร์อีสท ์

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอิน
เทลลิเจนซ์

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน 10,155              38,713             26,945             653,267             729,080           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                    2,488               194                  47,629               50,311             
หน้ีสินหมุนเวียน (791) (9,282) (26,067) (264,676) (300,816)
หน้ีสินไม่หมุนเวียน -                    -                  -                  (28,331) (28,331)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,286 (3,264) 3,161 96,395 99,578
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                    -                  -                  -                     -                  
กําไรสําหรับปี 3,286                (3,264) 3,161               96,395               99,578             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                    -                  -                  -                     -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 3,286                (3,264) 3,161               96,395               99,578             

หน่วย : พนับาท
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การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วม ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

บจก.อินเตอร์
คอนติเนนตลั

โฮลด้ิง

บจก.เมียนม่าร์ 
สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์

บจก.สปา ทูเดย ์
ฟาร์อีสท ์

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอิน
เทลลิเจนซ์

รวม

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 9,364 31,918 1,072 407,889 450,243
สัดส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั
   ในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 40 30 30 33.33
ค่าความนิยม -                    -                        -                       -                      -                

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,746                 9,575                    322 135,962 149,605         

หน่วย : พนับาท
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บจก.เฟมไลน์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 4,000 4,000         86.48         86.48         3,459         3,459 22,486     24,216     

บจก.สปริงบอร์ด พลสั นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 6,511 6,511         99.99         52.00         3,385         3,385 -           -           
บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ ถือหุน้ระหวา่งกนั 3,500 3,500         40.00         40.00         1,400         1,400 1,260       1,820       

รวม         8,244         8,244 23,746     26,036     

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

เงินลงทุน-สุทธิ 4,859       4,859       

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก

สัดส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ

เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนของบริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกดั จาํนวน 1 บาท เป็นหุ้นจาํนวน 312,528 หุ้นจากผูถ้ือหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) และมีส่วนต่างของ
ราคาทุนที่ตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.087 ลา้นบาท มีผลใหบ้ริษทัมีสดัส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 99.9986 
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บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ประเทศท่ี เจา้ของและสิทธิใน กาํไรขาดทุน
จดัตั้งและ การออกเสียง เบด็เสร็จจดัสรร
สถานท่ีหลกั ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี สาํหรับส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

ช่ือบริษทัยอ่ย ของธุรกิจ อาํนาจควบคุม (ร้อยละ) ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อาํนาจควมคุมสะสม

บจก.เฟมไลน์ ไทย 13.52 5,666                        26,348                      

บจก.สปริงบอร์ด พลสั ไทย 0.0014 -                           -                           

บจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ ไทย 60 2,104                        21,130                      
รวม 7,770                        47,478                      

หน่วย : พนับาท

 
ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

บจก.เฟมไลน์

บจก.สปริง
บอร์ด พลสั

บจก.อินทิเกร
เตด็ คอมมู รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน 371,759           15,314             55,578             442,651           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 64,066             300                  10,813             75,179             
หน้ีสินหมุนเวียน (228,216)          (13,583)           (25,493)           (267,292)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (12,656)           -                  (5,682)             (18,338)           

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 26,348             -                  21,130             47,478             

หน่วย : พนับาท
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บจก.เฟมไลน์

บจก.สปริง
บอร์ด พลสั

บจก.อินทิเกร
เตด็ คอมมู รวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

รายได้

กาํไรสุทธิสาํหรับปีส่วนของ
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,948               -                  2,104               8,052               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส่วนของ
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (282)                -                  -                  (282)                

เงินปันผลจ่ายแก่

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (3,514)             -                  (1,890)             (5,404)             

เงินสดไดม้ากจาก (ใชไ้ปใน)
   กิจการรมดาํเนินงาน 18,509             1,512               (7,220)             12,801             
   กิจกรรมลงทุน (43,601)           -                  1,791               (41,810)           
   กิจกรรมจดัหาเงิน (26,000)           -                  (3,150)             (29,150)           
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (51,092)           1,512               (8,579)             (58,159)           

หน่วย : พนับาท
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 34,000       -         34,000    33,444    -         33,444    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 32,034       -         32,034    33,087    -         33,087    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,670         -         1,670      1,800      -         1,800      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,374         -         1,374      1,338      -         1,338      

บมจ. สหพฒันพิบูล 39,872       -         39,872    44,515    -         44,515    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 5,456         -         5,456      4,264      -         4,264      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 37              -         37           75           -         75           

กองทุนเปิดตราสารหน้ีและตราสารทุน 250,794     -         250,794  187,370  -         187,370  

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ

 2557 จาํนวน 23.89 ลา้นบาท และ 23.17 ลา้นบาท

ตามลาํดบั -            32,468    32,468    -         32,492    32,492    
รวม 365,237     32,468    397,705  305,893  32,492    338,385  

หน่วย : พนับาท

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินรวม
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หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทัว่ไป รวม เผื่อขาย ทัว่ไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 34,000     -         34,000    33,444    -         33,444    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 32,034     -         32,034    33,087    -         33,087    

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,670       -         1,670      1,800      -         1,800      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,374       -         1,374      1,338      -         1,338      

บมจ. สหพฒันพิบูล 39,872     -         39,872    44,515    -         44,515    

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 5,456       -         5,456      4,264      -         4,264      

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 37            -         37           75           -         75           

กองทุนเปิดตราสารหน้ีและตราสารทุน 201,031   -         201,031  134,796  -         134,796  

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ

 2557 จาํนวน 23.89 ลา้นบาท และ 23.17 ลา้นบาท

ตามลาํดบั -          32,468    32,468    -         32,492    32,492    
รวม 315,474   32,468    347,942  253,319  32,492    285,811  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัถือเงินลงทุนในหุ้นสามญัมีจาํนวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุนทัว่ไป เป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว บริษทัฯ 
ประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในแต่ละรอบปีบญัชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 159,185   84,381        84,914                  48,507        3,068          380,055    

ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ระหว่างปี -          1,207          1,816                    3,143         1,384          7,550        

จาํหน่าย/โอนออกระหว่างปี -          -              (1,787) (9,540) -              (11,327)

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -          (79,325) (77,024) (37,822) -              (194,171)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -          (2,473) (3,637) (2,511) -              (8,621)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -          -              1,770 6,832 -              8,602

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 159,185   5,056          7,890                    10,685        3,068          185,884    

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

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ปี 2557 10,857      

ปี 2558 8,621        

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม
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อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 159,185  69,421        63,499                  26,060      2,082          320,247   

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหว่างปี -          1,207          945                      1,315        891             4,358 

จาํหน่าย/โอนออกระหว่างปี -          -              (136) (2,123) -             (2,259)

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -          (64,419) (59,098) (22,260) -             (145,777)

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -          (2,439) (2,302) (1,379) -             (6,120)

ค่าเส่ือมราคาตดัจาํหน่วยสาํหรับปี -          -              72                        1,729 -             1,801 

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

มูลคา่สุทธิตามบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 159,185  5,002          4,401                    3,800        2,082          174,470   

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

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ปี 2557 7,105      

ปี 2558 6,120      

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
สินทรัพยซ่ึ์งหกัค่าเส่ือมราคาแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัใชง้านอยูป่ระกอบดว้ย 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557 153,375 127,904

ปี 2558 166,260 131,506

หน่วย : พนับาท
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,633             16,135             11,966             11,844             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (19,179)            (21,618)            (18,448)            (20,324)            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (3,546)              (5,483)              (6,482)              (8,480)              

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 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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หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 1 กาํไร กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 31
มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2557 มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,725                 237                    -                     1,962                 1,007                 955                    -                     1,962                 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป 4,778                 (145)                   -                     4,633                 4,778                 (145)                   -                     4,633                 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 10,200               (660)                   -                     9,540                 6,822                 (1,573)                -                     5,249                 

   รวม 16,703               (568)                   -                     16,135               12,607               (763)                   -                     11,844               

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา (695) (84) -                     (779) -                     -                     -                     -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (18,800) -                     (2,039) (20,839) (18,840) -                     (1,484) (20,324)

   รวม (19,495)              (84)                     (2,039)                (21,618)              (18,840)              -                     (1,484)                (20,324)              
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 19,229                 24,335                 12,893                 19,076                 

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น 310,423               275,243               107,450               122,020               

รวมเจา้หน้ีการคา้ 329,652               299,578               120,343               141,096               

เจา้หน้ีอื่น

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและ

ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่าย 35,978                 24,743                 12,216                 8,046                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,609                 14,700                 8,076                   10,780                 

รายไดค่้าโฆษณารับล่วงหนา้ 119                      1,139                   119                      63                       

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,440                   10,839                 1,819                   5,103                   

อื่น ๆ 140                      109                      134                      91                       

รวมเจา้หน้ีอื่น 56,286                 51,530                 22,364                 24,083                 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 385,938               351,108               142,707               165,179               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 47,695         51,357         26,242         34,107         

บวก ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :

ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 2,534           3,002           1,489           1,853           

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,069           2,271           1,085           1,329           

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ

            คณิตศาตร์ประกนัภยั -               1,542           -               (930)             

หกั  ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายปีปัจจุบนั (7,833)          (10,477)        (2,689)          (10,117)        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 44,465         47,695         26,127         26,242         

หน่วย : พนับาท

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

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

หกั  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ -                    -                    -                    -                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 44,465              47,695              26,127              26,242              

หน่วย : พนับาท

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณ
การจากตารางมรณะไทยประจาํปี 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีตแยกแต่ละแผนกของกลุ่มบริษทั  

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัราการลาออก ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตตามช่วงอายขุองพนกังาน 
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14. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั สปริงบอร์ด พลสั จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีมติ
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 1,511,000 บาท (หุ้นสามญั 151,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 5,000,000 บาท (หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 6,511,000 
บาท (หุ้นสามญั 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 

15. สํารองตามกฎหมาย 

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

16. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสําหรับปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 37.50 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 
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 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังที่ 22 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2537-2553 จาํนวน 9 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 4.5 บาท
ต่อหุ้น สําหรับหุ้นที่เรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้่ายแก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 
2558 

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

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 จาํนวน 700 บาทต่อหุ้น ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ และ 175 บาทต่อหุ้นท่ีชาํระ 25 % รวมเป็นเงิน 
28 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คร้ังที่ 21 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 จาํนวน 13 บาทต่อหุ้น สาํหรับหุ้นท่ีเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจาํนวน 6.5 บาทต่อหุ้น 
สาํหรับหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ 50% รวมเป็นเงิน 4.55 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
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17. รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นไดร้วมส่วนลดจากการบริหารเงิน สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 27,340 8,175

ปี 2557 31,152 11,149

หน่วย : พนับาท

 

18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 410,953        426,323        152,496        172,741        

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 191,884        197,028        85,969          102,492        

ค่าเส่ือมราคา 8,622            10,857          6,120            7,105            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอื่น 877               724               877               724               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (17,486) (9,711) (5,958) (1,130)

(17,486) (9,711) (5,958) (1,130)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (462) (725) 122 (763)

(462) (725) 122 (763)
รวม (17,948) (10,436) (5,836) (1,893)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง   

งบการเงินรวม

อตัราภาษี อตัราภาษี

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

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 129,860           81,392

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 25,972 20 16,278

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (1,030) (856)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได้ (80) (75)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 358 595

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                  109

ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (310) -                  

ภาษีเงินไดใ้นส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (7,032) (5,687)

ภาษีเงินไดก้าํไรระหว่างกนั 70                   72                   

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 14 17,948             13 10,436            

2558 2557



บริษทัฯ ย่อย มีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจาํนวนเงิน 4.34 ลา้นบาท 
และ 5.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษีจึงพิจารณาไม่รับรู้ภาษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราภาษี อตัราภาษี

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

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 72,900 49,138

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 14,580 20 9,828

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (8,746) (8,243)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพิ่มได้ (71) (38)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 73 346

อตัราภาษีที่แทจ้ริง 8 5,836 4 1,893

2558 2557
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้
คงการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2558 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

20.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชยเ์พ่ือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 3.77 ลา้นบาท และ 1.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยนาํเงินฝาก
ประจาํประเภท 3 เดือนไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั 

20.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีสัญญาการบริการดา้นการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES 
AGREEMENT) กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวให้สิทธิกบับริษทัฯ ในการใชช่ื้อทางการคา้รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือในการพฒันาธุรกิจ การบริหารงานให้ลูกคา้ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ 
ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวปีละ 3 ลา้น
บาท 

20.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 ลา้นบาท 
ซ่ึงคํ้าประกนัโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้า
ประกนั 

20.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 200,000 
USD หรือเทียบเท่า 

20.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาท่ียงัไม่รับรู้ 
จาํนวนเงิน 13.10 ลา้นบาท และ 14.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21. รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีส่วนหน่ึงกับบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ี ไดร้วมผลของรายการ
ดงักล่าว โดยใชน้โยบายการกาํหนดราคาท่ีเป็นราคาตลาดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
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2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 241,112           141,140           100,111           57,544            

หน้ีสิน

เจา้หน้ีการคา้ 19,229            24,335            12,893            19,076            

เงินมดัจาํ 120                 194                 377                 377                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

 

2558 2557 2558 2557

รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าบริการรับ 347,174           292,408           117,327           77,833            

รายไดอ้ื่น 3,312              3,818              7,410              6,474              

ค่าบริการจ่าย 14,034            11,645            5,444              5,463              

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 1,080              600                 480                 480                 

รายการกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,481            38,381            30,283            30,466            

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการจดัแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ี
จะตอ้งเปิดเผย 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการ 
เกง็กาํไรหรือการคา้ 

ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนัจะมีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบนัและในอนาคต  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินกู้ยืมหรือหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินท่ีมีนัยสําคญั 
ดงันั้นปัจจุบนักลุ่มบริษทัจึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นนยัสาํคญั  

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

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

รายงานลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 6 

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 

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

26. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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