
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสท่ี 1 สิ้นสุด วันท่ี 31 มนีาคม 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถอืหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 

2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง งานสอบทานขอมูลทางการเงินระหวาง
กาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง
สวนใหญเปนผูรบัผิดชอบดานการเงนิและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทาน
นี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบ
เรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 34 เรือ่ง งบการเงนิระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข และมีวรรคเนนเกี่ยวกับผลจากการใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ฟาร
อีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

(นายวิชัย  รุจิตานนท) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรงุเทพฯ 15 พฤษภาคม 2555 



31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 103,752               78,720                 35,632                 24,662                 

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 258,864               273,793               218,864               193,793               

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 5, 16 335,695               455,285               220,684               339,884               

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 3,008                   1,236                   1,247                   1,181                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 701,319               809,034               476,427               559,520               

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 15.1 6,127                   5,998                   4,127                   3,998                   

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ  6 84,664                 80,050                 12,064                 12,064                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ  7 -                      -                      3,459                   3,459                   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  8 121,860               121,575               121,860               121,575               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  9 198,189               199,220               183,269               182,566               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 230                      230                      102                      102                      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 411,070               407,073               324,881               323,764               

รวมสินทรัพย 1,112,389            1,216,107            801,308               883,284               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนวย : พันบาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 10, 16 221,317               343,518               140,388               231,641               

ภาษีเงินไดคางจาย 19,168                 18,615                 12,728                 12,728                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 240,485               362,133               153,116               244,369               

หน้ีสินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11 40,641                 39,677                 29,294                 28,633                 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 16 206                      206                      496                      496                      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 40,847                 39,883                 29,790                 29,129                 

รวมหน้ีสิน 281,332               402,016               182,906               273,498               

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

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

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

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

ยังไมไดจัดสรร 18 546,562               530,405               353,418               345,087               

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 87,484                 87,199                 87,484                 87,199                 

รวมสวนของบริษัท 811,546               795,104               618,402               609,786               

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 19,511                 18,987                 -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 831,057               814,091               618,402               609,786               

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,112,389            1,216,107            801,308               883,284               

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 16 108,047               157,716               82,019                 115,475               

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 13, 16 (42,118)               (78,629)               (34,716)               (58,115)               

กําไรขั้นตน 65,929                 79,087                 47,303                 57,360                 

รายไดเงินปนผล -                      -                      300                      150                      

รายไดอื่น 12, 16 13,643                 13,414                 8,501                   6,765                   

กําไรกอนคาใชจาย 79,572                 92,501                 56,104                 64,275                 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 13, 16 (63,865)               (69,660)               (45,067)               (47,638)               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 4,914                   4,659                   -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 20,621                 27,500                 11,037                 16,637                 

คาใชจายภาษีเงินได 14 (3,940)                 (7,415)                 (2,706)                 (5,289)                 

กําไรรวมสําหรับงวด 16,681                 20,085                 8,331                   11,348                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 8 285                      (400)                    285                      (400)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 285                      (400)                    285                      (400)                    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,966                 19,685                 8,616                   10,948                 

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัท 16,157                 19,892                 8,331                   11,348                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 524                      193                      -                      -                      

16,681                 20,085                 8,331                   11,348                 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัท 16,442                 19,492                 8,616                   10,948                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 524                      193                      -                      -                      

16,966                 19,685                 8,616                   10,948                 

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 2.15                     2.65                     1.11                     1.51                     

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ"

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน สวนไดเสียท่ี

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน ไมมีอํานาจ รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของบริษัท ควบคุม ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 75,000                   95,000             7,500                     530,405               87,199                                795,104               18,987             814,091               

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         16,157                 285                                     16,442                 524                  16,966                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 75,000                   95,000             7,500                     546,562               87,484                                811,546               19,511             831,057               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 กอนปรับปรุง 75,000                   95,000             7,500                     521,023               72,562                                771,085               19,963             791,048               

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 -                         -                  -                         (36,742)                -                                      (36,742)                (1,643)             (38,385)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง 75,000                   95,000             7,500                     484,281               72,562                                734,343               18,320             752,663               

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         19,892                 (400)                                    19,492                 193                  19,685                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 75,000                   95,000             7,500                     504,173               72,162                                753,835               18,513             772,348               

กําไรสะสม

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

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม 

สวนของบริษัท

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ"
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 75,000                   95,000             7,500                     345,087               87,199                                609,786               

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         8,331                   285                                     8,616                   

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 75,000                   95,000             7,500                     353,418               87,484                                618,402               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 กอนปรับปรุง 75,000                   95,000             7,500                     346,405               72,562                                596,467               

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 -                         -                  -                         (27,131)                -                                      (27,131)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง 75,000                   95,000             7,500                     319,274               72,562                                569,336               

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         11,348                 (400)                                    10,948                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2554 75,000                   95,000             7,500                     330,622               72,162                                580,284               

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

หนวย : พันบาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 20,621               27,500                 11,037                 16,637                 

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 4,003                 4,840                   2,268                   3,003                   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (4,914)                (4,659)                  -                       -                       

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 964                    1,098                   661                      792                      

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (402)                   -                       9                          -                       

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน (35)                     (88)                       (34)                       (88)                       

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                     -                       (300)                     (150)                     

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินจากการดําเนินงาน 20,237               28,691                 13,641                 20,194                 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดาํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 120,074             26,140                 119,583               6,209                   

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ (1,772)                (480)                     (66)                       (85)                       

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน (129)                   (43)                       (129)                     (43)                       

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (122,201)            (106,918)              (91,253)                (79,518)                

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 16,209               (52,610)                41,776                 (53,243)                

เงินสดจายภาษีเงินได (3,836)                (4,243)                  (3,055)                  (3,194)                  

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได -                     440                      -                       -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 12,373               (56,413)                38,721                 (56,437)                

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

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ"

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 14,929               56,252                 (25,071)                46,252                 

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทรวม 300                    150                      300                      150                      

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (2,983)                (1,643)                  (2,982)                  (1,503)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 413                    -                       2                          -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 12,659               54,759                 (27,751)                44,899                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 25,032               (1,654)                  10,970                 (11,538)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด 78,720               125,800               24,662                 53,981                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 103,752             124,146               35,632                 42,443                 

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

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอย

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
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งบการเงนิระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุด วันท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถอืหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2555 งบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กนัยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถอืหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กนัยายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  

เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง งานสอบทานขอมูลทางการเงินระหวาง
กาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง
สวนใหญเปนผูรบัผิดชอบดานการเงนิและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทาน
นี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบ
เรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 34 เรือ่ง งบการเงนิระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 
   



 
2 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข และมีวรรคเนนเกี่ยวกับผลจากการใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ฟาร
อีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

(นายวิชัย  รุจิตานนท) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรงุเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2555 
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