
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินดังกลาว สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จงึใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ดังน้ัน ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รบัรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบ
การเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานน้ัน 

 

                                    (นายวิชัย  รุจิตานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2552 

    



30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 กันยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยงัไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 128,514                242,052                67,918                  129,744                

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 86,586                  26,169                  85,396                  25,000                  

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5, 13 314,037                253,491                178,023                178,385                

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 5,613                    3,470                    2,985                    3,393                    

คาโฆษณาจายลวงหนา 7,885                    289                       2,588                    182                       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 13 8,513                    6,248                    5,658                    5,362                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 551,148                531,719                342,568                342,066                

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกัน 12.1 12,422                  6,792                    10,422                  4,792                    

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 6 -                       -                       16,393                  16,393                  

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 6 61,333                  58,054                  -                       -                       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  7 92,071                  92,551                  92,071                  91,651                  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  8 215,864                203,999                193,844                194,433                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 243                       266                       102                       102                       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 381,933                361,662                312,832                307,371                

รวมสินทรัพย 933,081                893,381                655,400                649,437                

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 กันยายน 2552 31 ธนัวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยงัไมไดตรวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 13 215,806                173,369                109,315                106,044                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 34,651                  44,578                  17,948                  19,440                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 250,457                217,947                127,263                125,484                

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 206                       206                       496                       496                       

รวมหน้ีสิน 250,663                218,153                127,759                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                  

กําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 57,435                  58,967                  57,435                  58,967                  

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

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

ยงัไมไดจัดสรร 431,723                422,803                292,706                286,990                

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 665,118                657,730                527,641                523,457                

สวนของผูถือหุนสวนนอย 17,300                  17,498                  -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 682,418                675,228                527,641                523,457                

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 933,081                893,381                655,400                649,437                

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

งบดุล
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 3, 13 163,782                154,789                100,746                96,470                  

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 3, 11, 13 (71,310)                (74,189)                (40,032)                 (41,492)                

กําไรขั้นตน 92,472                  80,600                  60,714                  54,978                  

รายไดเงินปนผล 36                         342                       36                         342                       

รายไดอ่ืน 10 9,557                    8,027                    4,367                    5,177                    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 5,128                    4,246                    -                       -                       

กําไรกอนคาใชจาย 107,193                93,215                  65,117                  60,497                  

คาใชจายในการบริการและบริหาร 3, 11, 13 (50,631)                (43,931)                (36,745)                 (30,691)                

คาตอบแทนผูบริหาร (19,703)                (19,553)                (13,271)                 (13,430)                

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 36,859                  29,731                  15,101                  16,376                  

ตนทุนทางการเงิน (2)                         -                       -                       -                       

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 36,857                  29,731                  15,101                  16,376                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (8,367)                  (6,894)                  (3,305)                   (4,208)                  

กําไรสุทธิ 28,490                  22,837                  11,796                  12,168                  

การปนสวนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 27,012                  21,864                  11,796                  12,168                  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,478                    973                       -                       -                       

28,490                  22,837                  11,796                  12,168                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3.61                      2.92                      1.57                      1.62                      

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

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

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 3, 13 396,524                392,567                255,335                246,845                

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 3, 11, 13 (179,325)              (181,652)              (104,508)               (105,834)              

กําไรขั้นตน 217,199                210,915                150,827                141,011                

รายไดเงินปนผล 3,363                    2,351                    24,424                  23,202                  

รายไดอ่ืน 10 25,397                  34,771                  13,662                  20,524                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,503                  7,729                    -                       -                       

กําไรกอนคาใชจาย 256,462                255,766                188,913                184,737                

คาใชจายในการบริการและบริหาร 3, 11, 13 (133,945)              (122,825)              (98,553)                 (95,902)                

คาตอบแทนผูบริหาร (61,551)                (72,815)                (41,157)                 (45,943)                

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 60,966                  60,126                  49,203                  42,892                  

ตนทุนทางการเงิน (2)                         -                       -                       -                       

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 60,964                  60,126                  49,203                  42,892                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (12,685)                (13,336)                (5,987)                   (4,721)                  

กําไรสุทธิ 48,279                  46,790                  43,216                  38,171                  

การปนสวนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 46,315                  43,448                  43,216                  38,171                  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,964                    3,342                    -                       -                       

48,279                  46,790                  43,216                  38,171                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 6.19                      5.81                      5.76                      5.09                      

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

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

หนวย : พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

"สอบทานแลว"

"ยังไมไดตรวจสอบ"

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว

หมายเหตุ เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย

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

สวนเกินทุน -                          -                          (1,532)                     -                          -                          -                          (1,532)                     

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          46,315                    1,964                      48,279                    

เงินปนผล 9 -                          -                          -                          -                          (37,395)                   (2,162)                     (39,557)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2552 74,790                    93,670                    57,435                    7,500                      431,723                  17,300                    682,418                  

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

สวนเกินทุน -                          -                          (12,287)                   -                          -                          -                          (12,287)                   

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          43,448                    3,342                      46,790                    

เงินปนผล 9 -                          -                          -                          -                          (37,395)                   (2,163)                     (39,558)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2551 74,790                    93,670                    52,925                    7,500                      406,219                  16,673                    651,777                  

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

รวม
ทนุเรือนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

สวนของผูถือ
หุนสวนนอยยังไมจัดสรร
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กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว

หมายเหตุ เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย

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

สวนเกินทุน -                          -                          (1,532)                     -                          -                          (1,532)                     

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          43,216                    43,216                    

เงินปนผล 9 -                          -                          -                          -                          (37,500)                   (37,500)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2552 75,000                    95,000                    57,435                    7,500                      292,706                  527,641                  

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

สวนเกินทุน -                          -                          (12,287)                   -                          -                          (12,287)                   

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          38,171                    38,171                    

เงินปนผล 9 -                          -                          -                          -                          (37,500)                   (37,500)                   

ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2551 75,000                    95,000                    52,925                    7,500                      277,864                  508,289                  

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

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

กําไรสะสม
ทนุเรือนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลว รวมสวนเกินมูลคาหุน ยังไมจัดสรร

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
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2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 60,964              60,126              49,203              42,892              

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 15,113              14,430              11,016              11,619              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (10,503)            (7,729)              -                   -                   

หนี้สงสัยจะสูญ 1,118                -                   1,118                -                   

กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว -                   (161)                 -                   (161)                 

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -                   8                       -                   16                     

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 48                     75                     48                     75                     

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (722)                 (4)                     (2)                     (4)                     

กําไรจากการขายอุปกรณ (6)                     (1,461)              -                   (336)                 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 98                     11                     98                     9                       

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                   -                   (21,061)            (20,851)            

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,363)              (2,351)              (3,363)              (2,351)              

ตนทุนทางการเงิน 2                       -                   -                   -                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินจากการดําเนินงาน 62,749              62,944              37,057              30,908              

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา (61,762)            (32,806)            (853)                 (11,775)            

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ (2,143)              (4,789)              408                   (4,290)              

คาโฆษณาจายลวงหนา (7,596)              (622)                 (2,406)              (622)                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (704)                 (262)                 892                   (394)                 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน (5,630)              (2,792)              (5,630)              (2,792)              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 23                     (20)                   -                   -                   

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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2552 2551 2552 2551

หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา 42,437              2,575                3,271                (2,438)              

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (9,964)              (14,939)            (1,493)              (13,956)            

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน -                   (133)                 -                   (133)                 

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 17,410              9,156                31,246              (5,492)              

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (14,913)            (17,066)            (7,175)              (6,353)              

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 2,497                (7,910)              24,071              (11,845)            

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจํา (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (60,417)            15,436              (60,396)            15,453              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว -                   12,313              -                   10,278              

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 7,223                7,013                21,061              20,851              

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,363                2,351                3,363                2,351                

เงินสดจายเพ่ือซ้ืออุปกรณ (26,297)            (12,002)            (10,427)            (7,544)              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 30                     1,461                -                   336                   

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,000)              (2,341)              (2,000)              (2,341)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,622                4                       2                       4                       

เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอย (2,162)              (2,162)              -                   -                   

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (78,638)            22,073              (48,397)            39,388              

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 1,000                -                   -                   -                   

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน (1,000)              -                   -                   -                   

เงินสดจายดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน (2)                     -                   -                   -                   

จายเงินปนผล (37,395)            (37,395)            (37,500)            (37,500)            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,397)            (37,395)            (37,500)            (37,500)            

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (113,538)          (23,232)            (61,826)            (9,957)              

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 128,514            194,447            67,918              119,366            

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

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว)  

1. ขอมูลทั่วไป 

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

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา 

2. เกณฑในการนําเสนองบการเงิน 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

(ปรับปรุง 2550) (ฉบับที่ 41 เดิม) รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ัน การ
อานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปน
อยางอื่น 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังน้ี 

 ประเภทธุรกิจ  ถือหุนอัตรารอยละ  

 2552 2551 

 บริษัท เฟมไลน จํากัด 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด 

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 

86.48 

52.00 

86.48 

52.00 

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษทัยอย ที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 
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การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทย
ใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย และการดําเนินงานที่
ยกเลิก 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธรุกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลว
เห็นวาการใชมาตรฐานและแนวปฏิบัติขางตนไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยงัไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  วันที่มผีลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับ
ดังกลาว  
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การจัดประเภทรายการใหม 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินใน
งวดปจจุบัน ดังน้ี 

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบดุล
คาโฆษณาจายลวงหนา                   -   289             289                                 -   182             182               

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น 6,537            (289)            6,248            5,544            (182)            5,362            

งบกําไรขาดทุน
งวด 3 เดือน
คาใชจายในการบริการและบริหาร 63,484          (19,553)       43,931          44,121          (13,430)       30,691          

คาตอบแทนผูบริหาร                   -   19,553        19,553                            -   13,430        13,430          

งวด 9 เดือน
คาใชจายในการบริการและบริหาร 195,640        (72,815)       122,825        141,845        (45,943)       95,902          

คาตอบแทนผูบริหาร                   -   72,815        72,815                            -   45,943        45,943          

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
คาโฆษณาจายลวงหนา                   -   622             622                                 -   622             622               

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น 884               (622)            262               1,016            (622)            394               

หนวย : พันบาท
2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2552 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2552 2551 2552 2551

เงินฝากประจําจากสถาบันการเงิน 1,190                26,169              -                    25,000              

ตั๋วแลกเงิน 85,396              -                    85,396              -                    

รวม 86,586              26,169              85,396              25,000              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากประจําจากสถาบันการเงินไดรับอัตราดอกเบี้ย 0.85% และ 3.50 – 

4.00% ตอป ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษทัฯ มเีงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินกับธนาคารพาณิชยหลายแหง อายุ 3-

5 เดือน ไดรับอัตราดอกเบี้ย 1.00 - 1.50% ตอป 

5. ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระ ไดดังน้ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                    -                    387                   2                       

ลูกหนี้การคา - บริษัทรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 915                   2,253                915                   2,253                

ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 167,002            127,866            90,373              96,769              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 6,726                4,203                6,726                4,203                

ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 133,886            114,417            75,603              72,619              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 5,111                3,634                3,804                1,421                

มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 8,785                8,634                5,041                5,041                

เช็ครับลงวันท่ีลวงหนา 246                   -                    215                   -                    

รวม 322,671            261,007            183,064            182,308            

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

ลูกหนี้การคา - สุทธิ  314,037            253,491            178,023            178,385            

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนและวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนและวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 

2551 ประกอบดวย 

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

งบการเงินรวม
บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00 3,200      3,200      1,031      496         -         -         

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00 1,400      1,400      12,765    12,897    1,680      1,680      

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00 797         797         1,888      951         -         -         

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -         -         712         897         210         -         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33 6,667      6,667      44,937    42,813    5,333      5,333      

รวม 12,064    12,064    61,333    58,054    7,223      7,013      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทยอย
บจก.เฟมไลน นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 2,000 2,000 86.48 86.48 1,729      1,729      -         -         13,838    13,838    

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

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

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00 1,400      1,400      -         -         1,680      1,680      

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 -         -         -         -         210         -         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33 6,667      6,667      -         -         5,333      5,333      

รวม 16,393    16,393    -         -         21,061    20,851    

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พันบาท

ทนุที่ออก
สดัสวน

บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวนเงิน 5.13 ลานบาท และ 10.17 ลานบาท 

ตามลําดับ ตามงบการเงินของผูบริหารท่ียังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย 

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

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 23,314    -          23,314   23,314    -         23,314     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. บูติคนิวซิต้ี 688         -          688         688         -         688          720         -          720         720         -          720           

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 663         -          663         663         -         663          309         -          309         309         -          309           

บมจ. สหพัฒนพิบูล 19,335    -          19,335   19,335    -         19,335     17,806    -          17,806    17,806    -          17,806      

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 612         -          612         612         -         612          427         -          427         427         -          427           

บมจ. อนิเตอรฟารอีสทวิศวการ 636         -          636         636         -         636          382         -          382         382         -          382           

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ -          12,893    12,893   -          12,893   12,893     -          12,096    12,096    -          11,196    11,196      

รวม 79,178    12,893    92,071   79,178    12,893   92,071     80,455    12,096    92,551    80,455    11,196    91,651      

หนวย : พันบาท
30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวนดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2552 (บริษัท) 18 18

31 ธันวาคม 2551 (บริษัท) 20 19
 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2552 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึงซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเทากับ -0- 

บาท โดยบริษัทฯ มีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทยอยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึงซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 0.90 

ลานบาท โดยบริษัทยอยมีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวนเงิน 0.72 ลาน
บาท 

เงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละงวดบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาใน
งบกําไรขาดทุน 

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2552 แสดงไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กจิการ

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

ซือ้เพิม่ระหวางงวด 27,002                     10,427                     

จําหนายระหวางงวด (1,758) -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552 348,367                   299,804                   

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

คาเสือ่มราคาสาํหรับงวด (15,113) (11,016)

คาเสือ่มราคาสะสมสวนที่จําหนายสาํหรับงวด 1,734                       -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552 (132,503) (105,960)

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

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552 215,864                   193,844                   

หนวย : พนับาท

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคาร
และอุปกรณ จํานวน 56.67 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและ
อปุกรณ จํานวน 34.65 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2552 15,113 11,016

งวด 2551 14,430 11,619

หนวย : พันบาท

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552 71,553 57,128

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 66,363 50,609

หนวย : พันบาท

 

9. เงินปนผลจาย 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 5 บาท คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 21 พฤษภาคม 

2552 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2550 ในอัตราหุนละ 5 บาท คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2550 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2551 

10. รายไดอื่น 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

สาํหรับงวด 3 เดือน 8,794                  6,523                  2,877                  3,450                  

สาํหรับงวด 9 เดือน 20,793                27,086                8,236                  13,522                

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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11. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะ ดังน้ี 

2552 2551 2552 2551

สําหรับงวด 3 เดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 71,310              74,189              40,032              41,492              

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
และผลประโยชนของพนักงาน 38,089              31,816              27,390              21,002              

คาเส่ือมราคา 5,453                4,832                3,758                3,830                

สําหรับงวด 9 เดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 179,325            181,652            104,508            105,834            

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
และผลประโยชนของพนักงาน 97,149              86,894              70,385              67,005              

คาเส่ือมราคา 15,113              14,430              11,016              11,619              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

12.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ํา
ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 12.42 ลานบาท และ 6.79 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 12.42 ลานบาท และ 6.79 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปน
หลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 

12.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT 

SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทาง
การคารวมทั้งใหความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับ
ลูกคาของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญา
ดังกลาวปละ 3 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับ
บริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไร
ขั้นตน (ในกรณีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

12.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาค้ําประกันสินเช่ือตอธนาคารพาณิชยใหแก
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จาํกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหน่ึงจํานวน 30 ลานบาท ตามสัดสวนของการลงทุน 

12.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชย
รวม 12 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพย
และบุคคลค้ําประกัน 
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12.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract ที่ยังไมไดใชจากธนาคาร
พาณิชยแหงหน่ึง จํานวน USD 200,000 หรือเทียบเทา 

13. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

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

วันที่ 30 กันยายน 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับงวด 3 

เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ที่มีสาระสาํคัญ ดังน้ี 

30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม
2552 2551 2552 2551

สนิทรัพย
ลูกหนี้การคา 174,643              134,322              98,401                103,227              

คาโฆษณาจายลวงหนา 628                     -                      -                      -                      

ลูกหนี้อ่ืน 68                       147                     122                     186                     

หนี้สนิ
เจาหนี้การคา 6,974                  9,859                  5,395                  8,383                  

เงินมัดจํา 194                     194                     484                     484                     

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2552 2551 2552 2551

รายไดและคาใชจาย
สาํหรับงวด 3 เดือน
คาบริการรับ 61,199                   24,429                   26,238                   24,499                   

รายไดอ่ืน 436                        430                        1,176                     890                        

คาบริการจาย 5,243                     3,219                     3,431                     1,993                     

คาที่ปรึกษาจาย 120                        120                        120                        120                        

ดอกเบี้ยจาย 2                            -                        -                        -                        

สาํหรับงวด 9 เดือน
คาบริการรับ 162,371                 63,490                   72,875                   63,640                   

รายไดอ่ืน 1,395                     1,595                     3,323                     2,936                     

คาบริการจาย 10,312                   9,506                     6,503                     5,573                     

คาที่ปรึกษาจาย 360                        360                        360                        360                        

ดอกเบี้ยจาย 2                            -                        -                        -                        

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานที่จะตองเปดเผย 

15. เครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ  การคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบ้ียเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน
ที่มีนัยสําคัญ ดังน้ันปจจุบันบริษัทฯ จงึไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ  

ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

บริษัทฯ ใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย บริษัทฯและ
บริษัทยอยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายที่คางชําระนานเกินกําหนด 

และจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายที่คางชําระนานเกิน 1 ป ณ ปจจุบันบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับความ
เสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารท่ีอางเพ่ือการแลกเปล่ียนระหวางบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน 

วิธีการและขอสมมติฐานท่ีใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีดังน้ี 

 สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

 หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล 

16. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษทัยอยแหงหน่ึง และพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุปของการทํางาน) ของ
เงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว โดยเริ่มจายเงินสมทบต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาลแลว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
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