
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

สําหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 

และ 2551 ของบริษทั ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรบัผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินดังกลาว สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัตงิานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัตงิานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วเิคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บญัชีที่รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบ
การเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานนั้น 

 

                                   (นายวิชัย  รุจติานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4054 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2552 

    



31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 184,282                 242,052                 113,746                 129,744                 

เงินลงทุนชั่วคราว 4 31,169                   26,169                   30,000                   25,000                   

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5, 12 216,667                 253,491                 145,863                 178,385                 

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 6,322                     3,470                     5,566                     3,393                     

คาโฆษณาจายลวงหนา 33,082                   289                        15,058                   182                        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12 10,357                   6,248                     8,336                     5,362                     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 481,879                 531,719                 318,569                 342,066                 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน 11.1 10,219                   6,792                     8,219                     4,792                     

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 6 -                        -                        16,393                   16,393                   

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 6 60,651                   58,054                   -                         -                        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  7 87,200                   92,551                   87,200                   91,651                   

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  8 206,551                 203,999                 190,929                 194,433                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 361                        266                        102                        102                        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 364,982                 361,662                 302,843                 307,371                 

รวมสินทรัพย 846,861                 893,381                 621,412                 649,437                 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 12 152,959                 173,369                 94,818                   106,044                 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 12 20,293                   44,578                   10,713                   19,440                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 173,252                 217,947                 105,531                 125,484                 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 206                        206                        496                        496                        

รวมหน้ีสิน 173,458                 218,153                 106,027                 125,980                 

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 74,790                   74,790                   75,000                   75,000                   

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 93,670                   93,670                   95,000                   95,000                   

กาํไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 54,516                   58,967                   54,516                   58,967                   

กาํไรสะสม
จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 424,874                 422,803                 283,369                 286,990                 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 655,350                 657,730                 515,385                 523,457                 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18,053                   17,498                   -                         -                        

รวมสวนของผูถือหุน 673,403                 675,228                 515,385                 523,457                 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 846,861                 893,381                 621,412                 649,437                 

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท
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หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 3, 12 101,048                 104,771                 63,457                   63,059                   

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 3, 10, 12 (46,941)                 (46,924)                 (26,561)                  (26,377)                 

กําไรข้ันตน 54,107                   57,847                   36,896                   36,682                   

รายไดเงินปนผล -                        150                        210                        150                        

รายไดอื่น 9 8,848                     14,235                   4,351                     8,192                     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 2,807                     2,533                     -                         -                        

กาํไรกอนคาใชจาย 65,762                   74,765                   41,457                   45,024                   

คาใชจายในการบริการและบริหาร 3, 10, 12 (42,506)                 (36,027)                 (31,983)                  (33,243)                 

คาตอบแทนผูบริหาร (19,527)                 (31,402)                 (13,095)                  (17,537)                 

กาํไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,729                     7,336                     (3,621)                    (5,756)                   

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,103)                   (2,786)                   -                         -                        

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,626                     4,550                     (3,621)                    (5,756)                   

การปนสวนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,071                     3,334                     (3,621)                    (5,756)                   

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 555                        1,216                     -                         -                        

2,626                     4,550                     (3,621)                    (5,756)                   

กาํไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 0.28                       0.45                       (0.48)                      (0.77)                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 7,479,000              7,479,000              7,500,000              7,500,000              

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

"สอบทานแลว"

"ยังไมไดตรวจสอบ"

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



กําไรท่ียังไมเกิดขึ้น
จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว

เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2552 74,790                 93,670               58,967                   7,500                     422,803             17,498                  675,228                

สวนเกินทุน -                       -                    (4,451)                    -                         -                    -                       (4,451)                  

กําไรสุทธิ -                       -                    -                        -                         2,071                 555                       2,626                    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มนีาคม 2552 74,790                 93,670               54,516                   7,500                     424,874             18,053                  673,403                

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2551 74,790                 93,670               65,212                   7,500                     400,166             15,494                  656,832                

สวนเกินทุน -                       -                    (4,887)                    -                         -                    -                       (4,887)                  

กําไรสุทธิ -                       -                    -                        -                         3,334                 1,216                    4,550                    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มนีาคม 2551 74,790                 93,670               60,325                   7,500                     403,500             16,710                  656,495                

ลงช่ือ…………….................................................. กรรมการ ลงช่ือ…………….................................................. กรรมการ

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท

รวม

ทุนเรือนหุนท่ี
ออกและเรียก
ชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุน

กําไรสะสม
สวนของผูถือ
หุนสวนนอยยังไมจัดสรร

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กําไรท่ียังไมเกิดขึ้น
จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว

เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2552 75,000                 95,000               58,967                   7,500                     286,990             523,457                

สวนเกินทุน -                       -                    (4,451)                    -                         -                    (4,451)                   

ขาดทุนสุทธิ -                       -                    -                        -                         (3,621)               (3,621)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มนีาคม 2552 75,000                 95,000               54,516                   7,500                     283,369             515,385                

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2551 75,000                 95,000               65,212                   7,500                     277,193             519,905                

สวนเกินทุน -                       -                    (4,887)                    -                         -                    (4,887)                   

ขาดทุนสุทธิ -                       -                    -                        -                         (5,756)               (5,756)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มนีาคม 2551 75,000                 95,000               60,325                   7,500                     271,437             509,262                

ลงช่ือ…………….................................................. กรรมการ ลงช่ือ…………….................................................. กรรมการ

กําไรสะสมทุนเรือนหุนท่ี
ออกและเรียก
ชําระแลว รวม

สวนเกินมูลคา
หุน ยังไมจัดสรร

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

"ยงัไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551
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2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,174                  6,120                 (3,621)               (5,756)               

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 4,499                  4,753                 3,596                3,881                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (2,807)                (2,533)               -                   -                   

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 555                     1,215                 -                   -                   

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,118                  -                    1,118                -                   

กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว -                     (131)                  -                   (131)                  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -                     (8)                      -                   -                   

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (720)                   -                    -                   -                   

กําไรจากการขายอุปกรณ -                     (187)                  -                   -                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 47                       343                   47                     341                   

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                     -                    (210)                  -                   

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหน้ีสินจากการดําเนินงาน 5,866                  9,572                 930                   (1,665)               

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหน้ีการคา 35,659                11,196               31,357              33,007              

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ (2,852)                (1,237)               (2,173)               (363)                  

คาโฆษณาจายลวงหนา (32,793)              (2,637)               (14,876)             (1,283)               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,420)                (3,839)               (432)                  (1,431)               

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกัน (3,427)                -                    (3,427)               -                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (95)                     (25)                    -                   -                   

ลงช่ือ…………….......................................... กรรมการ ลงช่ือ……………....................................... กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

หนวย : พนับาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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2552 2551 2552 2551

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคา (20,410)              (33,205)             (11,226)             (14,001)             

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,668)                (7,710)               (2,542)               (2,181)               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (24,409)              (19,775)             (8,727)               (14,517)             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (47,549)              (47,660)             (11,116)             (2,434)               

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจําเพิ่มขึ้น (5,000)                -                    (5,000)               -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว -                     2,035                 -                   -                   

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทรวม 210                     -                    210                   -                   

เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ (7,051)                (1,421)               (92)                   (1,250)               

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ -                     187                   -                   -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,620                  -                    -                   -                   

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (10,221)              801                   (4,882)               (1,250)               

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (57,770)              (46,859)             (15,998)             (3,684)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 242,052              217,679             129,744            129,323            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 184,282              170,820             113,746            125,639            

ลงช่ือ…………….......................................... กรรมการ ลงช่ือ……………....................................... กรรมการ

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

"ยงัไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว)  

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเปน
บริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทัมหาชน เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมี
สํานักงานตั้งอยูที ่465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รบัจางทําของ และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา  

2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ัน การ
อานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปน
อยางอื่น 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนี้ 

 ประเภทธุรกิจ  ถือหุนอัตรารอยละ  

 2552 2551 

 บริษัท เฟมไลน จํากัด 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด 

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 

86.48 

52.00 

86.48 

52.00 

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
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มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชีที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง  สนิทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

            และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวาการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน 

การจัดประเภทรายการใหม 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 

ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินในงวดปจจุบัน ดังนี้ 

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,537            (289)             6,248            5,544            (182)             5,362            

คาโฆษณาจายลวงหนา                   -   289               289                                 -   182               182               

งบกําไรขาดทุน
คาใชจายในการบริการและบริหาร 67,429          (31,402)        36,027          50,780          (17,537)        33,243          

คาคอบแทนผูบริหาร -               31,402          31,402          -               17,537          17,537          

งบกระแสเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,476            (2,637)          3,839            2,714            (1,283)          1,431            

คาโฆษณาจายลวงหนา -               2,637            2,637            -               1,283            1,283            

หนวย : พันบาท
2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2552 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 

 

 

 

 



           ลงช่ือ...........................................................กรรมการ         ลงชื่อ..........................................................กรรมการ  11

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2552 2551 2552 2551

เงินฝากประจําจากสถาบันการเงิน 31,169              26,169             30,000            25,000             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากประจําจากสถาบันการเงินไดรับอัตราดอกเบี้ย 1.11 – 4.00% และ 

3.50 – 4.00% ตอป ตามลําดับ 

5. ลกูหน้ีการคา - สทุธ ิ

ลกูหน้ีการคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระ ไดดังนี้ 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                 -               34                   2                   

ลูกหนี้การคา - บริษัทรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 839                 2,253           839                 2,253            

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 110,895          127,866       69,785            96,769          

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 2,979              4,203           2,979              4,203            

ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 96,417            114,417       70,946            72,619          

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 5,249              3,634           1,280              1,421            

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 8,744              8,634           5,041              5,041            

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 178                 -               -                 -                

รวม 225,301          261,007       150,904          182,308        

หัก คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (8,634)            (7,516)          (5,041)            (3,923)           

ลูกหนี้การคา - สทุธ ิ 216,667          253,491       145,863          178,385        

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธรีาคาทุนและวิธีสวนไดเสีย 

             เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธรีาคาทุนและวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

งบการเงินรวม
บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00 3,200 3,200 798 496 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00 1,400 1,400 13,169 12,897 -          -          

บจก.เมียนมาร สปา ทเูดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00 797 797 1,238 951 210 -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -          880 897 -          -          

บจก.มเีดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33 6,667 6,667 44,566 42,813 -          -          

รวม 12,064 12,064 60,651 58,054 210 -          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทยอย
บจก.เฟมไลน นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 2,000 2,000 86.48 86.48 1,729 1,729 -          -          -          -          

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

บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00 3,200 3,200 -          -          -          -          

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

บจก.เมียนมาร สปา ทเูดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00 797 797 -          -          210 -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -          -          -          -          -          

บจก.มเีดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33 6,667 6,667 -          -          -          -          

รวม 16,393 16,393 -          -          210 -          

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สทุธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พันบาท

ทุนที่ออก
สัดสวน

 

 บริษัทฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียจํานวนเงิน 2.49 ลานบาท ตามงบการเงินของผูบริหารที่ยังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนรวม 

 สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย 

หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน
เผื่อขาย ท่ัวไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 23,036    -          23,036   23,036    -         23,036     24,563    -          24,563    24,563    -          24,563      

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล 33,930    -          33,930   33,930    -         33,930     36,248    -          36,248    36,248    -          36,248      

บมจ. บูติคนิวซิตี้ 655         -          655         655         -         655          720         -          720         720         -          720           

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 295         -          295         295         -         295          309         -          309         309         -          309           

บมจ. สหพัฒนพิบูล 17,260    -          17,260   17,260    -         17,260     17,806    -          17,806    17,806    -          17,806      

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 446         -          446         446         -         446          427         -          427         427         -          427           

บมจ. อินเตอรฟารอีสทวศิวการ 382         -          382         382         -         382          382         -          382         382         -          382           

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ -          11,196    11,196   -          11,196   11,196     -          12,096    12,096    -          11,196    11,196      

รวม 76,004    11,196    87,200   76,004    11,196   87,200     80,455    12,096    92,551    80,455    11,196    91,651      

หนวย : พันบาท
31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยถือเงินลงทุนในหุนสามัญมี
จํานวนดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2552 (บริษัท) 19 19

31 ธนัวาคม 2551 (บริษัท) 20 19
 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทยอยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึงซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 
เทากับ 0.90 ลานบาท โดยบริษัทยอยมีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวม
เทากับ 0.72 ลานบาท 

เงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละงวดบัญชี และบันทึกผล
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สาํหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 แสดงไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ราคาทุน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,123             289,377                 

ซือ้เพ่ิมระหวางงวด 7,051                  92                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 330,174             289,469                 

คาเสือ่มราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 (119,124) (94,944)

คาเสือ่มราคาสําหรับงวด (4,499) (3,596)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 (123,623) (98,540)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 203,999             194,433                 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 206,551             190,929                 

หนวย : พันบาท

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชี ของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท 

อาคารและอุปกรณ จํานวน 47.49 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท 

อาคารและอุปกรณ จํานวน 31.74 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2552 4,499 3,596

งวด 2551 4,753 3,881

หนวย : พันบาท

 

สนิทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 66,363 50,609

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 66,363 50,609

หนวย : พันบาท

 

9. รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6.35 ลานบาท และ 11.54 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวนเงินทั้งสิ้น 2.28 

ลานบาท และ 5.71 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

10. คาใชจายตามลักษณะ 

สาํหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯ มีคาใชจายตามลักษณะ ดังนี ้

2552 2551 2552 2551

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 46,941           46,924           26,561           26,377           

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
และผลประโยชนของพนักงาน 31,479           25,308           23,116           24,655           

คาเสือ่มราคา 4,499             4,753             3,596             3,881             

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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11. ภาระผูกพันและหนี้สนิท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา 

11.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือ
ค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพื่อค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 10.22 ลานบาท และ 6.79 

ลานบาท ตามลําดับ โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 10.22 ลานบาท และ 6.79 ลานบาท 

ตามลําดับ ไปเปนหลักประกันการออกหนงัสือคํ้าประกัน 

11.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร 

(MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษทัดังกลาวใหสิทธิ
กับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมทั้งใหความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และ
ใหความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับลูกคาของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระ
ผูกพันท่ีจะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจ
กับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาท่ีปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% 

ของกําไรขั้นตน (ในกรณีกําไรสุทธิหลังภาษเีงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

11.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาคํ้าประกันสินเชื่อตอธนาคารพาณิชย
ใหแกบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งจํานวน 30 ลานบาท ตามสัดสวนของการ
ลงทุน 

11.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ียังไมไดใชจากธนาคาร
พาณิชยรวม 12 ลานบาท ซึง่คํ้าประกันโดยกรรมการคนหนึ่งของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนท่ีเหลือไม
มีหลักทรัพยและบุคคลคํ้าประกัน 

11.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract ที่ยังไมไดใชจาก
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จํานวน USD 200,000 หรือเทียบเทา 

12. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการ
รวมกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวของกัน งบการเงินนี้ 
ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ มี
รายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัท
ท่ีเกี่ยวของกัน สาํหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 ที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2552 2551 2552 2551

สนิทรัพย
ลูกหน้ีการคา 114,713          134,322          73,637             103,227           

ลูกหน้ีอื่น 91                    147                 152                  186                   

หนี้สนิ
เจาหนี้การคา 4,756              9,859              4,567               8,383               

เงินมัดจํา 194                  194                 484                  484                   

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 16,396            20,335            16,437             20,343             

รายไดอ่ืน 525                  734                 1,036               1,176               

คาบริการจาย 2,194              2,939              1,311               1,514               

คาท่ีปรึกษาจาย 120                  120                 120                  120                   

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

13. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไมมีการจัดแสดงขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานท่ีจะตองเปดเผย 

14. เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 5 บาท คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 27 

พฤษภาคม 2552 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งท่ี 20 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจดัสรรเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 
21 พฤษภาคม 2552 
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15. เครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ  

การคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายได
ดอกเบี้ยและคาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมหรือหนี้สินที่ตองจายดอกเบี้ยเปน
จํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญ ดังนั้นปจจุบันบริษัทฯ จึงไมมีความเส่ียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียที่เปน
นัยสําคัญ  

ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

บริษัทฯ ใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายท่ีคางชําระนาน
เกินกําหนด และจะพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายท่ีคางชําระนานเกิน 1 ป ณ ปจจุบันบริษัทฯ
คาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่อางเพื่อการแลกเปล่ียนระหวางบุคคลที่ไม
เกี่ยวของกัน วิธีการและขอสมมติฐานท่ีใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังน้ี 

- สนิทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล 

16. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษัทยอยแหงหนึ่ง และพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุป
ของการทํางาน) ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจาย
ใหกับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว โดยเริ่มจายเงินสมทบตั้งแตวันท่ี 1 

เมษายน 2551 เปนตนไป 

17. การอนุมตังิบการเงินระหวางกาล 

กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาลแลว เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 
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