
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 219,571               78,720                 58,011                 24,662                 

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 162,599               273,793               162,599               193,793               

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 5, 17 382,637               455,285               293,864               339,884               

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 35,908                 1,236                   22,723                 1,181                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 800,715               809,034               537,197               559,520               

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 16.1 5,270                   5,998                   4,595                   3,998                   

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ  6 88,691                 80,050                 12,064                 12,064                 

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

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  8 158,504               121,575               158,504               121,575               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  9 196,285               199,220               183,773               182,566               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 234                      230                      102                      102                      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 448,984               407,073               362,497               323,764               

รวมสินทรัพย 1,249,699            1,216,107            899,694               883,284               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

งบการเงินรวม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หนวย : พันบาท

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



30 กนัยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 10, 17 345,875               343,518               222,133               231,641               

ภาษีเงินไดคางจาย 3,560                   18,615                 3,253                   12,728                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 349,435               362,133               225,386               244,369               

หน้ีสินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11 42,570                 39,677                 30,615                 28,633                 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 17 206                      206                      496                      496                      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 42,776                 39,883                 31,111                 29,129                 

รวมหน้ีสิน 392,211               402,016               256,497               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 12 535,929               530,405               340,744               345,087               

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 124,953               87,199                 124,953               87,199                 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 838,382               795,104               643,197               609,786               

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 19,106                 18,987                 -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 857,488               814,091               643,197               609,786               

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,249,699            1,216,107            899,694               883,284               

หนวย : พันบาท

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 17 209,319               171,098               139,962               128,563               

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 14, 17 (114,735)              (72,254)               (73,130)               (55,922)               

กําไรขั้นตน 94,584                 98,844                 66,832                 72,641                 

รายไดเงินปนผล 6, 7 39                       51                       39                       51                       

รายไดอื่น 13, 17 14,170                 13,551                 8,980                   6,921                   

กําไรกอนคาใชจาย 108,793               112,446               75,851                 79,613                 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 14, 17 (70,519)               (77,324)               (50,913)               (57,577)               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 7,758                   5,789                   -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 46,032                 40,911                 24,938                 22,036                 

คาใชจายภาษีเงินได 15 (9,249)                 (11,179)               (6,051)                 (7,031)                 

กําไรรวมสําหรับงวด 36,783                 29,732                 18,887                 15,005                 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 8 35,108                 2,938                   35,108                 2,938                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 35,108                 2,938                   35,108                 2,938                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,891                 32,670                 53,995                 17,943                 

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 35,465                 28,613                 18,887                 15,005                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 1,318                   1,119                   -                      -                      

36,783                 29,732                 18,887                 15,005                 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 70,573                 31,551                 53,995                 17,943                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 1,318                   1,119                   -                      -                      

71,891                 32,670                 53,995                 17,943                 

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท) 4.73                     3.82                     2.52                     2.00                     

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

(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หนวย : พนับาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 17 455,705               489,827               305,126               354,468               

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 14, 17 (213,684)              (223,014)              (139,411)              (159,767)              

กําไรขั้นตน 242,021               266,813               165,715               194,701               

รายไดเงินปนผล 6, 7 3,028                   2,994                   30,058                 25,749                 

รายไดอื่น 13, 17 39,925                 42,452                 24,298                 22,474                 

กําไรกอนคาใชจาย 284,974               312,259               220,071               242,924               

คาใชจายในการบริการและบริหาร 14, 17 (209,578)              (231,148)              (145,798)              (166,923)              

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 18,374                 13,998                 -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 93,770                 95,109                 74,273                 76,001                 

คาใชจายภาษีเงินได 15 (17,924)               (25,322)               (11,116)               (16,457)               

กําไรรวมสําหรับงวด 75,846                 69,787                 63,157                 59,544                 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 8 37,754                 5,576                   37,754                 5,576                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 37,754                 5,576                   37,754                 5,576                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 113,600               75,363                 100,911               65,120                 

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 73,024                 68,843                 63,157                 59,544                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 2,822                   944                      -                      -                      

75,846                 69,787                 63,157                 59,544                 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 110,778               74,419                 100,911               65,120                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 2,822                   944                      -                      -                      

113,600               75,363                 100,911               65,120                 

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท) 9.74                     9.18                     8.42                     7.94                     

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

"สอบทานแลว"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

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

หนวย : พันบาท

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไมไดตรวจสอบ"

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน สวนไดเสียท่ี

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 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 :

เงินปนผล 12 -                         -                  -                         (67,500)                -                                      (67,500)                (2,703)             (70,203)                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         73,024                 37,754                                110,778               2,822               113,600               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 75,000                   95,000             7,500                     535,929               124,953                              838,382               19,106             857,488               

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 -                         -                  -                         (42,742)                -                                      (42,742)                (1,643)             (44,385)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง 75,000                   95,000             7,500                     478,281               72,562                                728,343               18,320             746,663               

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด :

เงินปนผล 12 -                         -                  -                         (60,000)                -                                      (60,000)                (2,162)             (62,162)                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         68,843                 5,576                                  74,419                 944                  75,363                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 75,000                   95,000             7,500                     487,124               78,138                                742,762               17,102             759,864               

สวนของผูถือหุนของบริษัท

กําไรสะสม

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

งบการเงินรวม 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) (นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 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 :

เงินปนผล 12 -                         -                  -                         (67,500)                -                                      (67,500)                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         63,157                 37,754                                100,911               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 75,000                   95,000             7,500                     340,744               124,953                              643,197               

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 :

เงินปนผล 12 -                         -                  -                         (60,000)                -                                      (60,000)                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         59,544                 5,576                                  65,120                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 75,000                   95,000             7,500                     318,818               78,138                                574,456               

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554

หนวย : พันบาท
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(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 93,770               95,108                 74,273                 76,001                 

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 11,964               13,932                 6,914                   8,525                   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (18,374)              (13,998)                -                       -                       

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,893                 3,295                   1,982                   2,376                   

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                       -                       2,600                   

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 825                    233                      825                      233                      

กําไรจากการขายอุปกรณ (2,281)                (1)                         (655)                     -                       

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน (202)                   (62)                       (195)                     (63)                       

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                     -                       (27,030)                (22,755)                

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,028)                (2,994)                  (3,028)                  (2,994)                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินจากการดําเนินงาน 85,567               95,513                 53,086                 63,923                 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดาํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 73,087               61,292                 46,215                 7,244                   

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ (34,672)              758                      (21,542)                758                      

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน 728                    (3,490)                  (597)                     (3,490)                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4)                       -                       -                       -                       

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

งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดเกาเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554

หนวย : พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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2555 2554 2555 2554

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 2,357                 (88,657)                (9,508)                  (52,815)                

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                     (1,666)                  -                       (1,666)                  

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 127,063             63,750                 67,654                 13,954                 

เงินสดจายภาษีเงินได (33,216)              (29,209)                (20,591)                (17,986)                

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได -                     440                      -                       -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 93,847               34,981                 47,063                 (4,032)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 111,194             22,796                 31,194                 32,796                 

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 9,733                 8,917                   27,030                 22,755                 

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,028                 2,994                   3,028                   2,994                   

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (9,155)                (7,236)                  (8,247)                  (6,881)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,407                 1                          781                      -                       

เงินปนผลจายแกสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,703)                (2,162)                  -                       -                       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 114,504             25,310                 53,786                 51,664                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล (67,500)              (60,000)                (67,500)                (60,000)                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (67,500)              (60,000)                (67,500)                (60,000)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 140,851             291                      33,349                 (12,368)                

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 219,571             126,091               58,011                 41,613                 

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

งบการเงินรวม

สําหรับงวดเกาเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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             ลงช่ือ...........................................................กรรมการ       ลงช่ือ..........................................................กรรมการ 
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

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. เกณฑการนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปน
หลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
รายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินระหวาง
กาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่นๆ ในงบการเงิน
ระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ได
รายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ันๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวม ประกอบดวยงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 

และสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวมและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 

ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวดปจจุบัน 

การจัดประเภทรายการใหม 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการ
แสดงรายการในงบการเงินในงวดปจจุบัน ดังน้ี 

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบกระแสเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 56,049         5,243          61,292         4,874           2,370           7,244           

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น 5,243           (5,243)         -               2,370           (2,370)          -               

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (73,683)        (14,974)       (88,657)        (38,671)        (14,144)        (52,815)        

หนี้สนิหมุนเวยีนอ่ืน (14,974)        14,974        -               (14,144)        14,144         -               

หนวย : พันบาท
2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

กลุมบริษัทไดปรับปรุงภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เป ล่ี ยนแปลงของ อัตร า
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ
เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่
ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554 2555 2554

เงินฝากประจําจาก
  สถาบันการเงิน 162,599             40,454               162,599             40,454               3.0 - 3.75 4.20 - 4.35

ต๋ัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน
 วันท่ีครบกําหนด

- ไมเกิน 3 เดือน -                     178,339             -                     98,339               - 2.72 - 3.65

- มากกวา 3 - 9 เดือน -                     55,000               -                     55,000               - 3.85 - 4.25

รวม 162,599             273,793             162,599             193,793             

หนวย : พันบาท
รอยละตอป
อตัราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาที่เก่ียวของกัน 172,517                172,428                120,558                129,178                

ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น 204,076                276,969                168,139                205,064                

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 7,003                    329                       4,335                    276                       

รวมลูกหนี้การคา 383,596                449,726                293,032                334,518                

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,627)                   (8,627)                   (5,034)                   (5,034)                   

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 374,969                441,099                287,998                329,484                

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ 547                       1,293                    210                       1,128                    

คาใชจายลวงหนา 4,422                    6,349                    2,869                    4,648                    

เงินทดรองจาย 1,073                    354                       998                       317                       

อื่นๆ 1,626                    6,190                    1,789                    4,307                    

รวมลูกหนี้อื่น 7,668                    14,186                  5,866                    10,400                  

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 382,637                455,285                293,864                339,884                

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มยีอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คางชําระไดดังน้ี 

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                      -                      5                         823                     

ลูกหน้ีการคา - บริษทัรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 1,867                  4,410                  1,867                  4,410                  

ลูกหน้ีการคา - บริษทัที่เกี่ยวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 160,732              162,528              108,768              118,514              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 9,918                  5,490                  9,918                  5,431                  

ลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 193,213              227,072              162,124              159,100              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 2,226                  3,010                  981                     2,848                  

มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 8,637                  46,887                5,034                  43,116                

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 7,003                  329                     4,335                  276                     

รวมลูกหน้ีการคา 383,596              449,726              293,032              334,518              

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,627)                 (8,627)                 (5,034)                 (5,034)                 

ลูกหน้ีการคา - สทุธิ  374,969              441,099              287,998              329,484              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บจก.อนิเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000    40.00    40.00        1,921        1,644        3,200        3,200 -          -          

บจก.อนิทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500    40.00    40.00      14,228      13,556        1,400        1,400 2,100      2,100      

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33    30.00    30.00        3,792        3,517           797           797 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000    30.00    30.00           817        1,004 -          -          300         150         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000    33.33    33.33      67,933      60,329        6,667        6,667        7,333        6,667

รวม      88,691      80,050      12,064      12,064        9,733        8,917

วิธีสวนไดเสีย

หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ

บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวนเงิน 7.76 ลานบาท และ 18.35 ลานบาท ตามงบการเงินของผูบริหารท่ียังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บจก.เฟมไลน นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 4,000 4,000        86.48        86.48        3,459        3,459 17,297    13,838    

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

รวม 3,459      3,459      17,297    13,838    

หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ

 

บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด จาํนวน 2.60 ลานบาท 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

หลักทรัพย เงินลงทุน หลักทรัพย เงินลงทุน
เผือ่ขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ท่ัวไป รวม

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 42,673      -            42,673      32,196      -            32,196      

บมจ. ไอ ซ ีซ ีอนิเตอรเนช่ันแนล 35,827      -            35,827      37,935      -            37,935      

บมจ. บูติคนิวซิต้ี 1,368        -            1,368        1,058        -            1,058        

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,047        -            1,047        939           -            939           

บมจ. สหพัฒนพิบูล 61,720      -            61,720      34,410      -            34,410      

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 2,199        -            2,199        1,061        -            1,061        

บมจ. อินเตอรฟารอสีทวิศวการ 2,053        -            2,053        1,544        -            1,544        

บมจ. เนช่ัน อนิเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 41             -            41             31             -            31             

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ - สทุธิจากคาเผื่อการ
ดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 23.68 ลานบาท
ในงวด 2555 และ 22.85 ลานบาท ในป 2554 -            11,576      11,576      -            12,401      12,401      

รวม 146,928    11,576      158,504    109,174    12,401      121,575    

หนวย : พันบาท
2555 2554

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุน
ทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงินลงทุน
ดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวดเกาเดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2555 แสดงไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 363,778                          310,202                          

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขาระหวางงวด 9,829                              8,921                              

จําหนาย/โอนออกระหวางงวด (9,644) (4,514)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 363,963                          314,609                          

คาเส่ือมราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 (164,558) (127,636)

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (11,964) (6,914)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายระหวางงวด 8,844                              3,714                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 (167,678) (130,836)

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 199,220                          182,566                          

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 196,285                          183,773                          

หนวย : พันบาท

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชี ของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและ
อุปกรณ จํานวน 37.10 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของท่ีดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและอุปกรณ 
จํานวน 24.58 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2555 11,964 6,914

งวด 2554 13,932 8,525

หนวย : พันบาท

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 129,051 113,119

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 125,392 106,231

หนวย : พนับาท
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10. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

เจาหน้ีการคา
เจาหน้ีการคา – บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 22,552                22,620                18,758                15,734                

เจาหน้ีการคา – บริษัทอ่ืน 289,055              263,112              183,935              173,771              

รวมเจาหน้ีการคา 311,607              285,732              202,693              189,505              

เจาหน้ีอื่น
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและ
ผลประโยชนของพนักงานคางจาย 17,500                35,465                7,500                  24,717                

คาใชจายคางจาย 12,042                22,033                8,743                  17,190                

รายไดคาโฆษณารับลวงหนา 3,512                  178                     3,110                  178                     

อื่นๆ 1,214                  110                     87                       51                       

รวมเจาหน้ีอื่น 34,268                57,786                19,440                42,136                

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 345,875              343,518              222,133              231,641              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนงวด 39,677                              28,633                              

บวก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 1,697                                 1,162                                 

ตนทุนดอกเบ้ีย 1,196                                 820                                    

หัก  ผลประโยชนพนักงานที่จายงวดปจจุบัน -                                    -                                    

มูลคาปจจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด 42,570                              30,615                              

หนวย : พันบาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตนทุนบริการงวดปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยมีจํานวน 0.57 ลานบาท และ 

0.40 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินรวม และตนทุนบริการงวดปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยมีจํานวน 0.39 ลานบาท และ 0.27 

ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

12. เงินปนผลจาย 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 9 บาท คิดเปนเงิน 67.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2555 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 500 บาท คิดเปนเงิน 20 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2555 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 8 บาท คิดเปนเงิน 60 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 400 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2554 

13. รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 

ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

สําหรับงวดสามเดือน 10,366               11,622               5,234                 4,458                 

สําหรับงวดเกาเดือน 28,753               36,598               13,233               14,800               

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

2555 2554 2555 2554

สําหรับงวดสามเดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 114,735       72,254        73,130        55,922        

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 53,119        60,195        37,098        43,999        

คาเสื่อมราคา 3,943          4,414          2,315          2,663          

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              -              2,600          

อื่นๆ 13,457        12,715        11,500        8,315          

รวม 185,254       149,578       124,043       113,499       

สําหรับงวดเกาเดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 213,684       223,014       139,411       159,767       

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 150,705       172,851       100,035       119,659       

คาเสื่อมราคา 11,964        13,932        6,914          8,525          

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              -              2,600          

อื่นๆ 46,909        44,365        38,849        36,139        

รวม 423,262       454,162       285,209       326,690       

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

15. คาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด คํานวณจากกําไรสําหรับงวดหลังจากปรับปรุงดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปน 

รายจายหรือรายไดที่ไดรับการยกเวนในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเงินไดที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร (อัตราภาษี
สําหรับงวด 2555 เทากับ 23% และสําหรับงวด 2554 เทากับ 30%) 

16. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

16.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 5.30 ลานบาท และ 6.0 ลานบาท ตามลําดับ โดยนําเงินฝาก
ประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 5.30 ลานบาท และ 6.0 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ํา
ประกัน 
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16.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT 

SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมทั้งให
ความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคาของบริษัทฯ 

ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรขั้นตน (ใน
กรณีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

16.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 

ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและบุคคลค้ํา
ประกัน 

16.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 

200,000 USD หรือเทียบเทา 

17. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดย
ใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554

สินทรัพย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 172,615           172,510           120,865           129,717           

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 22,552              22,620              18,758              15,734              

เงินมัดจํา 194                   194                   484                   484                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท
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2555 2554 2555 2554

สําหรับงวดสามเดือน
รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 80,116               59,462               38,705               39,000               

รายไดอื่น 1,464                 477                    1,747                 1,189                 

คาบริการจาย 4,692                 3,959                 3,398                 2,248                 

คาท่ีปรึกษาจาย 150                    150                    120                    120                    

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น 5,161                 4,551                 4,981                 4,550                 

สําหรับงวดเกาเดือน
รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 168,242             156,903             78,027               92,364               

รายไดอื่น 3,037                 1,470                 5,047                 3,844                 

คาบริการจาย 11,438               12,019               7,363                 7,444                 

คาท่ีปรึกษาจาย 450                    450                    360                    360                    

คาใชจายอื่น -                     3                        -                     -                     

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น 18,438               16,924               17,198               15,894               

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 30 กันยายน

  

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานที่จะตองเปดเผย 
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19. เงินทุนสะสมพนักงาน 

บริษัทยอยแหงหน่ึง และพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุปของการทํางาน) ของเงินเดือน
พนักงานและเงินที่บริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว โดยเริ่มจายเงินสมทบต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาลแลว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 
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