
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 

และ 2552 ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินดังกลาว สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รบัรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 25 

กุมภาพันธ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบ
การเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานน้ัน 

 

                                      (นายวิชัย  รุจิตานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2553 

    



31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยงัไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 100,638               155,351               34,728                 76,211                 

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 82,576                 77,701                 81,381                 76,506                 

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 5, 12 399,812               465,612               265,804               289,420               

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 745                      11,004                 512                      10,690                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12 7,937                   7,058                   6,357                   4,894                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 591,708               716,726               388,782               457,721               

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกัน 11.1 11,789                 12,194                 9,789                   10,194                 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ  6 -                       -                       16,393                 16,393                 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 6 68,994                 66,328                 -                       -                       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  7 96,570                 93,812                 96,570                 93,812                 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  8 211,349               216,427               187,387               190,882               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 230                      239                      102                      102                      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 388,932               389,000               310,241               311,383               

รวมสินทรัพย 980,640               1,105,726            699,023               769,104               

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยงัไมไดตรวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 12 221,541               315,133               132,019               176,714               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 23,098                 71,938                 10,704                 46,547                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 244,639               387,071               142,723               223,261               

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 206                      206                      496                      496                      

รวมหน้ีสิน 244,845               387,277               143,219               223,757               

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 95,000                 95,000                 95,000                 95,000                 

กําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 61,721                 58,963                 61,721                 58,963                 

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 7,500                   7,500                   7,500                   7,500                   

ยงัไมไดจัดสรร 477,335               463,138               316,583               308,884               

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 716,556               699,601               555,804               545,347               

สวนของผูถือหุนสวนนอย 19,239                 18,848                 -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 735,795               718,449               555,804               545,347               

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 980,640               1,105,726            699,023               769,104               

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พนับาท

งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 12 124,094               101,048               86,186                 63,457                 

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 10, 12 (54,863)                (46,941)                (37,465)                (26,561)                

กําไรขั้นตน 69,231                 54,107                 48,721                 36,896                 

รายไดเงินปนผล -                       -                       300                      210                      

รายไดอ่ืน 9, 12 10,294                 8,848                   5,078                   4,351                   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 2,966                   2,807                   -                       -                       

กําไรกอนคาใชจาย 82,491                 65,762                 54,099                 41,457                 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 10, 12 (58,621)                (57,336)                (39,317)                (40,811)                

คาตอบแทนผูบริหาร 12 (4,869)                  (4,697)                  (4,438)                  (4,267)                  

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 19,001                 3,729                   10,344                 (3,621)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,413)                  (1,103)                  (2,645)                  -                       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 14,588                 2,626                   7,699                   (3,621)                  

การปนสวนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 14,197                 2,071                   7,699                   (3,621)                  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 391                      555                      -                       -                       

14,588                 2,626                   7,699                   (3,621)                  

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 13

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.89                     0.28                     1.03                     (0.48)                    

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552

"ยงัไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
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กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
ทุนเรือนหุนที่ออก จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว สวนของผูถือ
และเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร หุนสวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2553 75,000                    95,000                    58,963                    7,500                      463,138                  18,848                    718,449                  

สวนเกินทุน -                          -                          2,758                      -                          -                          -                          2,758                      

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          14,197                    391                         14,588                    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2553 75,000                    95,000                    61,721                    7,500                      477,335                  19,239                    735,795                  

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

ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
ทุนเรือนหุนที่ออก จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว
และเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2553 75,000                    95,000                    58,963                    7,500                      308,884                  545,347                  

สวนเกินทุน -                          -                          2,758                      -                          -                          2,758                      

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          7,699                      7,699                      

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มนีาคม 2553 75,000                    95,000                    61,721                    7,500                      316,583                  555,804                  

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 มีนาคม 2552 75,000                    95,000                    54,516                    7,500                      283,369                  515,385                  

ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2553 และ 2552

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 19,002                3,729                  10,344                (3,621)                 

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 5,473                  4,499                  3,754                  3,596                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (2,966)                 (2,807)                 -                      -                      

หน้ีสงสัยจะสูญ -                      1,118                  -                      1,118                  

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                      (720)                    -                      -                      

กําไรจากการขายทรัพยสิน (154)                    -                      (154)                    -                      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 20                       47                       22                       47                       

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                      -                      (300)                    (210)                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหน้ีสินจากการดําเนินงาน 21,375                5,866                  13,666                930                     

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา 65,780                35,659                23,594                31,357                

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 10,259                (2,852)                 10,178                (2,173)                 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (828)                    (34,213)               (1,436)                 (15,308)               

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน 405                     (3,427)                 405                     (3,427)                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9                         (95)                      -                      -                      

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552

หนวย : พนับาท
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2553 2552 2553 2552

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา (93,592)               (20,410)               (44,695)               (11,226)               

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (49,242)               (24,409)               (35,844)               (8,727)                 

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (45,834)               (43,881)               (34,132)               (8,574)                 

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,284)                 (3,668)                 (2,671)                 (2,542)                 

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได 167                     -                      -                      -                      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (49,951)               (47,549)               (36,803)               (11,116)               

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจําเพิ่มข้ึน (4,875)                 (5,000)                 (4,875)                 (5,000)                 

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทรวม 300                     210                     300                     210                     

เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ (365)                    (7,051)                 (283)                    (92)                      

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 178                     -                      178                     -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                      1,620                  -                      -                      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,762)                 (10,221)               (4,680)                 (4,882)                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (54,713)               (57,770)               (41,483)               (15,998)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 155,351              242,052              76,211                129,744              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 100,638              184,282              34,728                113,746              

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

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พนับาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเปน
บริษทัจํากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดย
มีสาํนักงานต้ังอยูที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา  

2. เกณฑการนําเสนองบการเงิน 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  งบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจดัทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบ
การเงินระหวางรวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเนนการ
ใหขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจงึควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไว
เปนอยางอื่น 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดี
บี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังน้ี 

                                                                                                                      ประเภทธุรกิจ ถือหุนอัตรารอยละ  

บริษัท เฟมไลน จํากัด 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด 

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 
 นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 

 86.48 

52.00 

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว 
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การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ยงัไมมีผลบังคับใชในปปจจุบันดังตอไปน้ี 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไมเก่ียวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  

การจัดประเภทรายการใหม 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ
การแสดงรายการในงบการเงินในงวดปจจุบัน ดังน้ี 

กอนจัด
ประเภทใหม

จดัประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จดัประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบกระแสเงินสด
คาโฆษณาจายลวงหนา (32,793)        32,793        -               (14,876)        14,876          -                    

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น (1,420)          (32,793)       (34,213)        (432)             (14,876)        (15,308)        

หนวย : พันบาท
2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2553 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2553 2552 2553 2552

เงินฝากประจําจาก
  สถาบันการเงิน 1,195                  1,195                  -                     -                     1.0 1.0

ตัว๋แลกเงินจากสถาบันการเงิน
 วันที่ครบกําหนด

- ไมเกนิ 3 เดือน 81,381                51,474                81,381                51,474                1.0 - 1.5 1.0 - 1.5

- มากกวา 3 - 5 เดือน -                     25,032                -                     25,032                1.5 1.5

รวม 82,576                77,701                81,381                76,506                

หนวย : พันบาท
รอยละตอป
อัตราดอกเบี้ย

2553 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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5. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระ ไดดังน้ี 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2553 2552 2553 2552

ลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                      -                      5                         89                       

ลูกหน้ีการคา - บริษัทรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 4,237                  1,842                  4,237                  1,842                  

ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 143,391              200,682              68,570                106,050              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 3,239                  3,239                  3,239                  3,239                  

ลูกหน้ีการคา - อ่ืน ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 185,993              258,415              130,760              177,230              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 61,450                45                       58,993                -                      

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 8,657                  9,046                  5,034                  5,034                  

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 1,472                  970                     -                      970                     

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 408,439              474,239              270,838              294,454              

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
   ยอดคงเหลือ - ตนงวด (8,627)                 (7,516)                 (5,034)                 (3,923)                 

   เพ่ิมขึ้น -                      (1,111)                 -                      (1,111)                 

   ยอดคงเหลือ - ปลายงวด (8,627)                 (8,627)                 (5,034)                 (5,034)                 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สทุธ ิ 399,812              465,612              265,804              289,420              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 

2552 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

งบการเงินรวม
บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200        1,054        1,055 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00        1,400        1,400      14,197      13,564             -   -          

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797        2,218        2,120 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -                    458           765 300         210         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667      51,067      48,824             -   -          

รวม      12,064      12,064      68,994      66,328           300           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 ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797 -          -          -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -          -          -          300         210         

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

รวม 16,393    16,393    -          -          300         210         

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พนับาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน

 

บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวนเงิน 2.97 ลานบาท และ 2.49 ลานบาท ตามงบการเงินของผูบริหารท่ียังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ตามลําดับ 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย 

หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน
เผื่อขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ทั่วไป รวม

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 23,453    -          23,453   23,453    -         23,453     24,147    -          24,147    24,147    -          24,147      

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล 32,666    -          32,666   32,666    -         32,666     32,877    -          32,877    32,877    -          32,877      

บมจ. บูติคนิวซิตี้ 637         -          637         637         -         637          695         -          695         695         -          695           

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 771         -          771         771         -         771          705         -          705         705         -          705           

บมจ. สหพัฒนพิบูล 24,579    -          24,579   24,579    -         24,579     20,755    -          20,755    20,755    -          20,755      

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 723         -          723         723         -         723          892         -          892         892         -          892           

บมจ. อินเตอรฟารอีสทวิศวการ 848         -          848         848         -         848          848         -          848         848         -          848           

ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการของตลาด

เงินลงทุนในหุนสามัญ -          12,893    12,893   -          12,893   12,893     -          12,893    12,893    -          12,893    12,893      

รวม 83,677    12,893    96,570   83,677    12,893   96,570     80,919    12,893    93,812    80,919    12,893    93,812      

หนวย : พันบาท
31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



  

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

   

15

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวนดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
31 มีนาคม 2553 (บริษัท) 18 18

31 ธนัวาคม 2552 (บริษัท) 18 18
 

เงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุน 

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 แสดงไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ราคาทุน
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 348,585             296,792                 

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด 419                     283                        

จําหนายระหวางงวด (1,061) (1,061)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 347,943             296,014                 

คาเส่ือมราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 (132,158) (105,910)

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (5,473) (3,754)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายระหวางงวด 1,037                  1,037                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 (136,594) (108,627)

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 216,427             190,882                 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 211,349             187,387                 

หนวย : พันบาท

 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชี ของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและ
อุปกรณ จํานวน 52.16 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 28.20 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2553 5,473 3,754

งวด 2552 4,499 3,596

หนวย : พันบาท

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 90,881 73,209

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 68,666 55,701

หนวย : พันบาท

 
 

9. รายไดอื่น 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 9.26 ลานบาท และ 6.35 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.35 ลานบาท และ 

2.28 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

10. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 54,863           46,941           37,465           26,561           

คาใชจายและผลประโยชนของพนักงาน 47,459           46,269           31,192           31,905           

คาเส่ือมราคา 5,473             4,499             3,754             3,596             

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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11. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

11.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่
ออกโดยธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 11.79 ลานบาท และ 12.19 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 11.79 ลานบาท และ 12.19 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปน
หลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 

11.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT 

SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมทั้ง
ใหความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคาของบริษัท
ฯภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลาน
บาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรข้ันตน 

(ในกรณีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

11.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสัญญาค้ําประกันสินเช่ือตอธนาคารพาณิชยใหแกบริษัท 

มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหน่ึงจํานวน 30 ลานบาท ตามสัดสวนของการลงทุน 

11.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 

ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและบุคคล
ค้ําประกัน 

11.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract ที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชย
แหงหน่ึง จํานวน 200,000 USD หรือเทียบเทา 
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12. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของ
รายการดังกลาว โดยใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษทัที่เก่ียวของกัน สําหรับระยะเวลา 
3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2553 2552 2553 2552

สินทรัพย
ลูกหนี้การคา 150,867              205,763              76,051                111,220              

ลูกหนี้อ่ืน 83                       69                       151                     118                     

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 15,506                26,299                13,960                24,336                

เงินมัดจํา 194                     194                     484                     484                     

คาบริการคางจาย 1,129                  -                      -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

2553 2552 2553 2552

รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 40,094                16,396                19,514                16,437                

รายไดอ่ืน 503                     525                     1,247                  1,036                  

คาบริการจาย 3,446                  2,194                  1,880                  1,311                  

คาท่ีปรึกษาจาย 150                     120                     120                     120                     

กําไรจากการขายทรัพยสิน 126                     -                      126                     -                      

คาตอบแทนผูบริหาร 4,869                  4,697                  4,438                  4,267                  

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม
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13. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันสิ้น
งวด มีดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

กําไร(ขาดทุน)สทุธิสวนที่เปนของบริษทัใหญของ
ผูถือหุนสามัญสําหรับงวด (พันบาท) 14,197             2,071               7,699               (3,621)              

จํานวนหุนสามัญตามวธีิถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
สาํหรับงวด (ข้ันพื้นฐาน) (พนัหุน) 7,500 7,479 7,500 7,500

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 1.89                 0.28                 1.03                 (0.48)                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานที่จะตองเปดเผย 

15. เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน 

เงินปนผล 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2552 ในอัตราหุนละ 5 บาท คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 6 พฤษภาคม 

2553 

การเพ่ิมทุน 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทยอยจากจํานวนเงิน 2 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 80,000 หุน 

ในราคาหุนละ 100 บาท  
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16.  เครื่องมือทางการเงิน  

บริษทัฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ  การคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินที่มี
นัยสําคัญ ดังน้ันปจจุบันบริษัทฯ จงึไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ  

ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย 

บริษทัฯ และบริษัทยอยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายที่คางชําระนาน
เกินกําหนด และจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายที่คางชําระนานเกิน 1 ป  ณ ปจจุบันบริษัทฯ คาดวาจะ
ไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่อางเพื่อการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน 

วิธีการและขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษทัยอย มีดังน้ี 

- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมลูคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล 

17. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษัทยอยแหงหน่ึง และพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุปของการทํางาน)ของ
เงินเดือนพนักงานและเงินท่ีบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว โดยเริ่มจายเงินสมทบต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 

18. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 
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