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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนสิ5นสุด วนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแส     
เงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของ
บริษทั ฟาร์อีสท ์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ5นสุด วนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 งบแสดงการเปลี+ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ เฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ซึ+งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี5ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 34 เรื+อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี+ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

นอกจากที+จะกล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ+งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื+น การสอบทาน
นี5 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื+อมั+นว่าจะพบเรื+ องที+ มี
นยัสาํคญัทั5งหมดซึ+งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั5น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที+สอบ
ทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีงื&อนไข 

ตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6  งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สิ5นสุดวนัที+ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที+ได้รับการ
บันทึกบัญชีโดยใช้ขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัร่วม ซึ+ งยงัมิได้สอบทานโดยผูส้อบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีจาํนวน 111.12  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของสินทรัพยร์วมใน
งบการเงินรวม โดยมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั5นในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือน สิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีจาํนวน 11.46 ลา้นบาท และ 23.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.26 และ 35.81 
ของกาํไรรวม ตามลาํดบั  
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ข้อสรุปอย่างมเีงื&อนไข 

ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงซึ+ งอาจจาํเป็น  หากขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัร่วมตามที+กล่าวในวรรค
เกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเงื+อนไข ขา้พเจา้ไม่พบสิ+งที+เป็นเหตุให้เชื+อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํ
ขึ5นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 34 เรื+อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที&เน้น 

ตามที+อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที+ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ+ งออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ+ งกาํหนดให้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป เพื+อจดัทาํและนาํเสนอ
งบการเงินระหวา่งกาลนี5  ดงันั5นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ5นสุดวนัที+ 30 
กนัยายน พ.ศ. 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ 
ณ วนัที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ไดมี้การปรับยอ้นหลงัจากผลกระทบของการใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินที+ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ทั5งนี5  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื+อนไขต่อกรณีนี5แต่อยา่งใด 

เรื&องอื&น 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที+ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) และ ณ วนัที+ 1 มกราคม พ.ศ. 
2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื+นในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซึ+งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื+อนไขตามรายงานลงวนัที+ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และลงวนัที+  28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ตามลาํดับ      
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ5นสุด วนัที+ 30  
กนัยายน พ.ศ. 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอื+นในสํานักงานเดียวกนั โดยให้ขอ้
สรุปวา่ไม่พบสิ+งที+เป็นเหตุใหเ้ชื+อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ5นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 34 เรื+อง 
งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัที+ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 
 

 

 

(นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2556 
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งบการเงินระหวา่งกาลและ 
รายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
สาํหรับไตรมาสที+ 3 สิ5นสุดวนัที+ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223,591              277,825              78,720                72,066                111,838              24,662                
เงินลงทุนชั0วคราว 4 82,639                133,149              273,793              82,639                133,149              193,793              

ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อื0น - สุทธิ 5, 18 295,259              474,192              455,285              161,251              298,589              339,884              
งานตามสญัญาที0ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 20,356                17,135                1,236                  3,248                  4,938                  1,181                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 621,845              902,301              809,034              319,204              548,514              559,520              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที0ติดภาระคํ2 าประกนั 17.1 10,030                5,514                  5,998                  6,530                  4,877                  3,998                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ  6 111,121              98,590                81,573                12,063                12,063                12,063                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  7 -                      -                      -                      3,459                  3,459                  3,459                  
เงินลงทุนระยะยาวอื0น - สุทธิ  8 296,986              175,424              121,575              246,986              175,424              121,575              
ที0ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  9 188,181              195,571              199,220              179,518              183,401              182,566              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2, 10 15,748                15,648                14,751                12,393                12,477                11,824                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 225                     234                     230                     102                     102                     102                     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 622,291              490,981              423,347              461,051              391,803              335,587              
รวมสินทรัพย์ 1,244,136           1,393,282           1,232,381           780,255              940,317              895,107              

สินทรัพย์

ลงชื0อ................................................................กรรมการ ลงชื0อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที# 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2 3



30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนี2 สินหมุนเวียน

เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื0น 11, 18 304,475              421,006              343,518              111,147              230,642              231,641              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10, 16 383                     10,263                18,615                -                      6,296                  12,728                

รวมหนี2 สินหมุนเวียน 304,858              431,269              362,133              111,147              236,938              244,369              

หนี2 สินไม่หมุนเวียน

หนี2 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2, 10 19,422                24,933                17,767                18,753                24,374                17,440                

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 12 46,580                43,534                39,677                33,400                31,276                28,632                

หนี2 สินไม่หมุนเวียนอื0น 18 206                     206                     206                     388                     496                     496                     

รวมหนี2 สินไม่หมุนเวียน 66,208                68,673                57,650                52,541                56,146                46,568                

รวมหนี2 สิน 371,066              499,942              419,783              163,688              293,084              290,937              

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000                75,000                75,000                75,000                75,000                75,000                

ทุนที0ออกและเรียกชาํระแลว้ 

หุ้นสามญั 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000                75,000                75,000                75,000                75,000                75,000                

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 95,000                95,000                95,000                95,000                95,000                95,000                

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 7,500                  7,500                  7,500                  7,500                  7,500                  7,500                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2, 13 598,941              596,061              545,925              364,052              372,235              356,911              

องค์ประกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุ้น 75,015                97,498                69,759                75,015                97,498                69,759                

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 851,456              871,059              793,184              616,567              647,233              604,170              

ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 2 21,614                22,281                19,414                -                      -                      -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 873,070              893,340              812,598              616,567              647,233              604,170              

รวมหนี,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,244,136           1,393,282           1,232,381           780,255              940,317              895,107              

หนี,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื0อ................................................................กรรมการ ลงชื0อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที# 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 18 167,051                209,319                76,865                  139,962                

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 15, 18 (94,512)                 (114,735)               (38,838)                 (73,130)                 

กาํไรขั,นต้น 72,539                  94,584                  38,027                  66,832                  

รายไดเ้งินปันผล 16                         39                         16                         39                         

รายไดอื้0น 14, 18 10,117                  14,170                  4,860                    8,980                    

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้าย 82,672                  108,793                42,903                  75,851                  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 15, 18 (67,135)                 (70,519)                 (43,969)                 (50,913)                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 11,456                  7,842                    -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,993                  46,116                  (1,066)                   24,938                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2, 10, 16 (3,737)                   (9,001)                   (373)                      (5,844)                   

กาํไร(ขาดทนุ)รวมสําหรับงวด 23,256                  37,115                  (1,439)                   19,094                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 8 (3,112)                   35,108                  (3,112)                   35,108                  

ภาษีเงินไดเ้กี0ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น 622                       (7,022)                   622                       (7,022)                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื0นสาํหรับงวด (2,490)                   28,086                  (2,490)                   28,086                  
กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,766                  65,201                  (3,929)                   47,180                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 21,487                  35,795                  (1,439)                   19,094                  

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,769                    1,320                    -                        -                        
23,256                  37,115                  (1,439)                   19,094                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 18,997                  63,881                  (3,929)                   47,180                  

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,769                    1,320                    -                        -                        
20,766                  65,201                  (3,929)                   47,180                  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั2นพื2นฐาน
กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท) 2.86                      4.77                      (0.19)                     2.55                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี0ยถ่วงนํ2าหนกั (หุน้) 7,500,000             7,500,000             7,500,000             7,500,000             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงชื0อ................................................................ กรรมการ ลงชื0อ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ ) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ,นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2556 และ 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 18 475,882                455,705                257,512                305,126                

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 15, 18 (256,481)               (213,684)               (124,255)               (139,411)               

กาํไรขั,นต้น 219,401                242,021                133,257                165,715                

รายไดเ้งินปันผล 3,960                    3,028                    39,276                  30,058                  

รายไดอื้0น 14, 18 36,299                  39,925                  20,924                  24,298                  

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้าย 259,660                284,974                193,457                220,071                

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 15, 18 (206,411)               (209,578)               (137,594)               (145,798)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 23,630                  18,626                  -                        -                        

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 76,879                  94,022                  55,863                  74,273                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2, 10, 16 (10,883)                 (17,181)                 (4,045)                   (10,555)                 

กาํไรรวมสําหรับงวด 65,996                  76,841                  51,818                  63,718                  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื0น :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 8 (28,104)                 37,754                  (28,104)                 37,754                  

ภาษีเงินไดเ้กี0ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น 5,621                    (7,551)                   5,621                    (7,551)                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื0นสาํหรับงวด (22,483)                 30,203                  (22,483)                 30,203                  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,513                  107,044                29,335                  93,921                  

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 62,880                  73,985                  51,818                  63,718                  

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,116                    2,856                    -                        -                        
65,996                  76,841                  51,818                  63,718                  

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 40,397                  104,188                29,335                  93,921                  

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,116                    2,856                    -                        -                        
43,513                  107,044                29,335                  93,921                  

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขั2นพื2นฐาน
กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท) 8.38                      9.86                      6.91                      8.50                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี0ยถ่วงนํ2าหนกั (หุน้) 7,500,000             7,500,000             7,500,000             7,500,000             

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ลงชื0อ................................................................ กรรมการ ลงชื0อ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ์ ) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษัท ฟาร์อสีท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ,นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2556 และ 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"
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องค์ประกอบอื0น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที0

ทุนเรือนหุ้นที0ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผื0อขาย ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2556 กอ่นปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         579,414                121,872                        878,786              21,839                900,625                  
ผลกระทบของการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                        -                             16,647                  (24,374)                         (7,727)                 442                     (7,285)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2556 หลงัปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         596,061                97,498                          871,059              22,281                893,340                  
การเปลี0ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 13 -                           -                        -                             (60,000)                 -                                (60,000)              (3,783)                 (63,783)                  
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                             62,880                  (22,483)                         40,397                3,116                  43,513                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2556 75,000                     95,000                  7,500                         598,941                75,015                          851,456              21,614                873,070                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2555 กอ่นปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         530,405                87,199                          795,104              18,987                814,091                  
ผลกระทบของการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                        -                             15,520                  (17,440)                         (1,920)                 427                     (1,493)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2555 หลงัปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         545,925                69,759                          793,184              19,414                812,598                  
การเปลี0ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 13 -                           -                        -                             (67,500)                 -                                (67,500)              (2,703)                 (70,203)                  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                             73,985                  30,203                          104,188              2,856                  107,044                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2555 75,000                     95,000                  7,500                         552,410                99,962                          829,872              19,567                849,439                  

 

งบการเงินรวม 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม

ลงชื0อ................................................................กรรมการ ลงชื0อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืน สิ,นสุดวันที# 30 กันยายน 2556 และ 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

องค์ประกอบอื0น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที0ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินลงทุนเผื0อขาย ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2556 กอ่นปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         359,758                121,872                        659,130              
ผลกระทบของการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                        -                             12,477                  (24,374)                         (11,897)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2556 หลงัปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         372,235                97,498                          647,233              
การเปลี0ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 13 -                           -                        -                             (60,000)                 -                                (60,000)              
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                             51,818                  (22,483)                         29,335                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2556 75,000                     95,000                  7,500                         364,053                75,015                          616,567              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2555 กอ่นปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         345,087                87,199                          609,786              
ผลกระทบของการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                        -                             11,824                  (17,440)                         (5,616)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม 2555 หลงัปรับปรุง 75,000                     95,000                  7,500                         356,911                69,759                          604,170              
การเปลี0ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :

เงินปันผล 13 -                           -                        -                             (67,500)                 -                                (67,500)              
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                             63,718                  30,203                          93,921                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2555 75,000                     95,000                  7,500                         353,129                99,962                          630,591              

ลงชื0อ................................................................กรรมการ ลงชื0อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืน สิ,นสุดวันที# 30 กันยายน 2556 และ 2555

หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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2556 2555 2556 2555
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 76,879                94,022                55,863                74,273                

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมการดาํเนินงาน

คา่เสื0อมราคา 10,340                11,964                6,381                  6,914                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,630)               (18,626)               -                      -                      

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,046                  2,893                  2,124                  1,982                  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอื0น 54                       825                     54                       825                     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื0น (2,800)                 -                      (2,800)                 -                      

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 21                       (2,281)                 38                       (655)                    

กาํไรจากอตัราแลกเปลี0ยน (56)                      (202)                    (56)                      (195)                    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                      -                      (35,316)               (27,030)               

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื0น (3,960)                 (3,028)                 (3,960)                 (3,028)                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสินทรัพย ์

และหนี2 สินจากการดาํเนินงาน 59,894                85,567                22,328                53,086                

การเปลี0ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ0มขึ2น)ลดลง

ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อื0น 182,229              73,087                141,539              46,215                

งานตามสัญญาที0ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (3,221)                 (34,672)               1,690                  (21,542)               

เงินฝากสถาบนัการเงินที0ติดภาระคํ2าประกนั (4,517)                 728                     (1,654)                 (597)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 8                         (4)                        (107)                    -                      

ลงชื0อ................................................................ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื0อ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ)

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ,นสุดวนัที# 30 กันยายน 2556 และ 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
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2556 2555 2556 2555
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

การเปลี0ยนแปลงในหนี2 สินดาํเนินงานเพิ0มขึ2น(ลดลง)

เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื0น (115,477)             2,357                  (119,494)             (9,508)                 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 118,916              127,063              44,302                67,654                

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (25,044)               (33,216)               (14,402)               (20,591)               

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 93,871                93,847                29,900                47,063                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั0วคราวลดลง 50,509                111,194              50,509                31,194                

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11,100                9,733                  35,316                27,030                

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื0น 3,960                  3,028                  3,960                  3,028                  

เงินสดจ่ายเพื0อซื2ออุปกรณ์ (3,057)                 (9,155)                 (2,605)                 (8,247)                 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 86                       2,407                  68                       781                     

เงินสดจ่ายซื2อเงินลงทุนระยะยาวอื0น (151,570)             -                      (101,570)             -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื0น 4,650                  -                      4,650                  -                      

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,783)                 (2,703)                 -                      -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (88,105)               114,504              (9,672)                 53,786                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (60,000)               (67,500)               (60,000)               (67,500)               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (60,000)               (67,500)               (60,000)               (67,500)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ0มขึ2น(ลดลง) - สุทธิ (54,234)               140,851              (39,772)               33,349                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 277,825              78,720                111,838              24,662                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิ2นงวด 223,591              219,571              72,066                58,011                

ลงชื0อ................................................................ กรรมการลงชื0อ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ์) (นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือน สิ,นสุดวนัที# 30 กันยายน 2556 และ 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ฟาร์อสีท์ ดดีบีี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืน สิ%นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทั&วไป 

บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั'งขึ'นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเป็น
บริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2537 โดยมี
สาํนกังานตั'งอยูที่� 465/1-467 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหนา้ตวัแทนขายบริการดา้นโฆษณา รับจา้งทาํของ และอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานโฆษณา 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี'จดัทาํขึ'นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท และมีการปัดเศษเพื�อให้แสดงเป็น
หลกัพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น ซึ� งการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
จดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั'นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ'นโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากที�ได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอื�นๆ ในงบการเงิน
ระหวา่งกาลนี'จดัทาํขึ'นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลนี'จดัทาํขึ'นเพื�อใหข้อ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีสิ'นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 โดยเนน้การให้
ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ' าซ้อนกบัขอ้มูลที�ได้
รายงานไปแลว้ ดงันั'น งบการเงินระหวา่งกาลนี'ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ'นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี' สิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อมั�น
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั'นซึ� งไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื�นและนาํไปสู่การตดัสินใจเกี�ยวกบัการ
กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี' สินนั'นๆ ดงันั'น ผลที�เกิดขึ'นจริงจากการตั'งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี' สินอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�การประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั'นๆ และจะบนัทึกในงวดที�ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั'งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
และส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัร่วมและไดจ้ดัทาํขึ'นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ'นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

การเปลี&ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&ออกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� N มกราคม OPPQ ตามรายละเอียดขา้งล่างนี'   

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที� 12  

เรื&อง 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง OPPO) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง OPPO) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์�ไม่ไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาที�ตี
ราคาใหม่ 

ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 
ผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบัตทิางบัญชีเกี&ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงนิ  

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ�งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบติัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินโดยรวม และผลการดาํเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งันี'  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 12 เรื&อง ภาษีเงนิได้ 

การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 ระบุให้ กลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และหนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ จาํนวนภาษี
เงินไดที้�บริษทัตอ้งไดรั้บ หรือจ่ายในอนาคต ตามลาํดบั ซึ� งเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี' สินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี' สินนั'น และขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั'งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป 
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงมีการปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 และวนัที� 1 มกราคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที� S0 
กนัยายน 2555 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบการเงินสรุปไดด้งันี'  

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,182        2,000        1,523        -            -            -            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีเพิ�มขึ'น 15,748      15,648      14,751      12,393      12,477      11,824      

หนี' สินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีเพิ�มขึ'น (19,422)     (24,933)     (17,767)     (18,753)     (24,374)     (17,440)     

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (1,492)       (7,285)       (1,493)       (6,360)       (11,897)     (5,616)       

กาํไรสะสมเพิ�มขึ'น 16,802      16,647      15,520      12,393      12,477      11,824      

องคป์ระกอบอื�นส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง (18,753)     (24,374)     (17,440)     (18,753)     (24,374)     (17,440)     

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ'น 459           442           427           -            -            -            

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (1,492)       (7,285)       (1,493)       (6,360)       (11,897)     (5,616)       
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หน่วย : พนับาท
สาํหรับงวด 3 เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน

2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ'น 62               84               -              -              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ'น(ลดลง) 433             (248)            378             (207)            

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเพิ�มขึ'น(ลดลง) (371)            332             (378)            207             

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั'นพื'นฐานเพิ�มขึ'น(ลดลง) (บาทต่อหุน้) (0.05)           0.04            (0.05)           0.03            

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 622             (7,022)         622             (7,022)         

หน่วย : พนับาท

สาํหรับงวด 9 เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน

2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ'น 182             252             -              -              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ'น(ลดลง) 10               (743)            84               (561)            

กาํไรสาํหรับงวดเพิ�มขึ'น(ลดลง) 172             995             (84)              561             

กาํไรต่อหุน้ขั'นพื'นฐานเพิ�มขึ'น(ลดลง) (บาทต่อหุน้) 0.02            0.13            (0.01)           0.07            

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 5,621          (7,551)         5,621          (7,551)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี'  

ก) มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปนี'  

มาตรฐานการบัญชี/การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ/การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เรื&อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี' สินที� เกิดขึ' นจากการรื' อ
ถอน การบูรณะและหนี' สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั 
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มาตรฐานการบัญชี/การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ/การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เรื&อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื' อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที�  29 เรื� อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สิ�งจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื'อหาของรายการที�เกี�ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที�เริ�มใชม้าตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 
ดงัต่อไปนี'  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื&อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที�เริ�มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัดงักล่าว 
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3. นโยบายการบัญชีที&สําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลนี' จดัทาํขึ'นโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใชใ้นงบการเงินสําหรับปี
สิ'นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี เรื�อง ภาษีเงินได ้เนื�องจากการนาํมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี' สิน ณ วนั
สิ'นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี' สินที�เกี�ยวขอ้งนั'น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ'น
รอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั'งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั'น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ'นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั'งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ'นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. เงนิลงทุนชั&วคราว 

เงินลงทุนชั�วคราว ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 2556 2555

เงินฝากประจาํในสถาบนัการเงิน 82,639                    133,149                  2.0 - 3.0 3.0 - 3.75

หน่วย : พนับาท

อตัราดอกเบี'ยร้อยละต่อปีงบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5. ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น - สุทธิ 

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื�น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี'การคา้

ลูกหนี'การคา้ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 153,798                238,158                54,428                  111,974                

ลูกหนี'การคา้ - บริษทัอื�น 131,218                237,951                100,322                187,945                

เชค็รับลงวนัที�ล่วงหนา้ 188                      19                        -                       19                        

รวมลูกหนี'การคา้ 285,204                476,128                154,750                299,938                

หกั ค่าเผื�อหนี'สงสัยจะสูญ (8,627)                  (8,627)                  (5,034)                  (5,034)                  

รวมลูกหนี'การคา้ - สุทธิ 276,577                467,501                149,716                294,904                

ลูกหนี' อื�น

รายไดค้า้งรับ 967                      1,103                    873                      937                      

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 8,555                    1,184                    2,491                    919                      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 4,291                    658                      4,145                    -                       

เงินทดรองจ่าย 687                      318                      320                      223                      

อื�นๆ 4,182                    3,428                    3,706                    1,606                    

รวมลูกหนี'อื�น 18,682                  6,691                    11,535                  3,685                    

รวมลูกหนี'การคา้และลูกหนี'อื�น - สุทธิ 295,259                474,192                161,251                298,589                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มียอดลูกหนี'การคา้คงเหลือ โดยแยกตามอายทีุ�คา้งชาํระไดด้งันี'  

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี'การคา้ - บริษทัยอ่ย

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                     -                     3                        -                     

ลูกหนี'การคา้ - บริษทัร่วม

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 4,782                 5,255                 4,782                 5,255                 

ลูกหนี'การคา้ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 146,772             224,267             47,399               98,082               

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 2,244                 8,636                 2,244                 8,636                 

ลูกหนี'การคา้ - อื�น ๆ

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 66,243               213,152             41,195               167,793             

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 56,348               15,233               54,093               15,119               

มากกว่า 12 เดือนขึ'นไป 8,627                 9,566                 5,034                 5,034                 

เชค็รับลงวนัที�ล่วงหนา้ 188                    19                      -                     19                      

รวมลูกหนี'การคา้ 285,204             476,128             154,750             299,938             

หกั ค่าเผื�อหนี'สงสัยจะสูญ (8,627)                (8,627)                (5,034)                (5,034)                

ลูกหนี'การคา้ - สุทธิ  276,577             467,501             149,716             294,904             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตลัโฮลดิ'ง ลงทุนในบริษทัอื�น ถือหุน้ระหวา่งกนั 8,000 8,000    40.00    40.00        2,236        1,908        3,200        3,200 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั�น บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ ถือหุน้ระหวา่งกนั 3,500 3,500    40.00    40.00      15,006      15,327        1,400        1,400 2,800      2,100      

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั $83.33 $83.33    30.00    30.00        4,605        3,374           797           797 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ์ฟาร์อีสท ์(ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 1,000 1,000    30.00    30.00        2,560        1,629 -          -          300         300         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหวา่งกนั 20,000 20,000    33.33    33.33      86,714      76,352        6,666        6,666        8,000        7,333

รวม    111,121      98,590      12,063      12,063      11,100        9,733

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิวิธีส่วนไดเ้สีย

หน่วย : พนับาท

ทุนที�ออก

สัดส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�ไดร้ับการบนัทึก
บญัชีโดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัร่วมนั'น ซึ�งยงัมิไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 มีจาํนวน 111.12  ลา้นบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั'น ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 มีจาํนวน 11.46 ลา้นบาท และ 23.63 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 49.26 และ 35.81 ของกาํไรรวม ตามลาํดบั  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั'น ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 มีจาํนวน 7.84 ลา้นบาท และ 18.63 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 21.13 และ 24.24 ของกาํไรรวม ตามลาํดบั 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บจก.เฟมไลน์ นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 4,000 4,000       86.48       86.48       3,459       3,459 24,216    17,297    

บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) นายหนา้ตวัแทนรับจา้งทาํโฆษณา ถือหุน้ระหว่างกนั 5,000 5,000       52.00       52.00       2,600       2,600 -         -         

รวม       6,059       6,059 24,216    17,297    

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,600) (2,600)

เงินลงทุน-สุทธิ 3,459      3,459      

หน่วย : พนับาท

ทุนที�ออก

สัดส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พนับาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ
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8. เงนิลงทุนระยะยาวอื&น - สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื�อขาย ทั�วไป รวม เผื�อขาย ทั�วไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ'ง 32,057      -         32,057    40,938    -         40,938    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั�นแนล 32,455      -         32,455    35,195    -         35,195    

บมจ. บูติคนิวซิตี' 1,152        -         1,152      1,325      -         1,325      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,278        -         1,278      1,320      -         1,320      

บมจ. สหพฒันพิบูล 45,880      -         45,880    60,081    -         60,081    

บมจ. เนชั�น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 3,089        -         3,089      2,706      -         2,706      

บมจ. อินเตอร์ฟาร์อีสทว์ิศวการ -           -         -         2,223      -         2,223      

บมจ. เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ 69             -         69           59           -         59           

กองทุนเปิดตราสารหนี'และตราสารทุน 149,484    -         149,484  -         -         -         

ตราสารทุนที&ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื�อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 23.53 ลา้นบาท

ณ 30 กนัยายน 2556 และ 23.48 ลา้นบาท

ณ 31 ธนัวาคม 2555 -           31,522    31,522    -         31,577    31,577    

รวม 265,464    31,522    296,986  143,847  31,577    175,424  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555
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หลกัทรัพย์ เงินลงทุน หลกัทรัพย์ เงินลงทุน

เผื�อขาย ทั�วไป รวม เผื�อขาย ทั�วไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ'ง 32,057      -         32,057    40,938    -         40,938    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั�นแนล 32,455      -         32,455    35,195    -         35,195    

บมจ. บูติคนิวซิตี' 1,152        -         1,152      1,325      -         1,325      

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 1,278        -         1,278      1,320      -         1,320      

บมจ. สหพฒันพิบูล 45,880      -         45,880    60,081    -         60,081    

บมจ. เนชั�น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 3,089        -         3,089      2,706      -         2,706      

บมจ. อินเตอร์ฟาร์อีสทว์ิศวการ -           -         -         2,223      -         2,223      

บมจ. เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอด็ดูเทนเมนท์ 69             -         69           59           -         59           

กองทุนเปิดตราสารหนี'และตราสารทุน 99,484      -         99,484    -         -         -         

ตราสารทุนที&ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิจากค่าเผื�อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 23.53 ลา้นบาท

ณ 30 กนัยายน 2556 และ 23.48 ลา้นบาท

ณ 31 ธนัวาคม 2555 -           31,522    31,522    -         31,577    31,577    

รวม 215,464    31,522    246,986  143,847  31,577    175,424  

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัถือเงินลงทุนในหุ้นสามญัมีจาํนวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุน
ทั�วไป เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าว บริษทัฯ ประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื�นในแต่ละรอบปีบญัชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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9. ที&ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

การเปลี�ยนแปลงของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556  แสดงไดด้งันี'  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 364,109                          315,858                         

ซื'อเพิ�ม/โอนเขา้ระหว่างงวด 3,056                              2,605                             

จาํหน่าย/โอนออกระหว่างงวด (1,320) (733)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 365,845                          317,730                         

ค่าเสื&อมราคาสะสม

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 (168,538) (132,457)

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (10,340) (6,381)

ค่าเสื�อมราคาตดัจาํหน่ายระหว่างงวด 1,214                              626                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 (177,664) (138,212)

ราคาตามบัญชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 195,571                          183,401                         

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 188,181                          179,518                         

หน่วย : พนับาท

 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 ประกอบดว้ยมูลค่าตามบญัชี ของที�ดินจาํนวน 159.19  ลา้นบาท อาคารและ
อุปกรณ์ จาํนวน 28.99 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีของที�ดินจาํนวน 159.19 ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์ 
จาํนวน 20.33 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประกอบดว้ย 
 

2556 2555 2556 2555

สาํหรับงวดสามเดือน 2,875         3,943         2,010         2,315         

สาํหรับงวดเกา้เดือน 10,340        11,964        6,381         6,914         

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพยซึ์�งหกัค่าเสื�อมราคาแลว้ทั'งจาํนวนแต่ยงัใชง้านมีดงันี'  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 137,944 117,245

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 115,957 99,367

หน่วย : พนับาท

 
  

10. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ'นในระหวา่งงวดมีดงันี'  

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30

มกราคม 2556 เปลี�ยนแปลง กนัยายน 2556 มกราคม 2556 เปลี�ยนแปลง กนัยายน 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื�อหนี'สงสัยจะสูญ 1,725             -                    1,725             1,007             -                     1,007             

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 520                (520)              -                    520                (520)               -                    

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ทั�วไป 4,695             11                 4,706             4,695             11                  4,706             

ประมาณการหนี' สินผลประโยชน์

   พนกังาน 8,708             609                9,317             6,255             425                6,680             

   รวม 15,648           100                15,748           12,477           (84)                 12,393           

หนี%สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื�อมราคา 559                110                669                -                    -                     -                    

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขาย 24,374           (5,621)           18,753           24,374           (5,621)            18,753           

   รวม 24,933           (5,511)           19,422           24,374           (5,621)            18,753           
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ'นในระหวา่งงวดมีดงันี'  

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 30

มกราคม 2555 เปลี�ยนแปลง กนัยายน 2555 มกราคม 2555 เปลี�ยนแปลง กนัยายน 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื�อหนี'สงสัยจะสูญ 1,725             -                    1,725             1,007             -                     1,007             

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 520                -                    520                520                -                     520                

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ทั�วไป 4,570             165                4,735             4,570             165                4,735             

ประมาณการหนี' สินผลประโยชน์

   พนกังาน 7,936             578                8,514             5,727             396                6,123             

   รวม 14,751           743                15,494           11,824           561                12,385           

หนี%สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื�อมราคา 327                -                    327                -                    -                     -                    

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขาย 17,440           7,551             24,991           17,440           7,551             24,991           

   รวม 17,767           7,551             25,318           17,440           7,551             24,991           
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11. เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น 

เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื�น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
2556 2555 2556 2555

เจา้หนี'การคา้

เจา้หนี'การคา้ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,485                  24,529                  9,178                    18,965                  

เจา้หนี'การคา้ - บริษทัอื�น 254,473                331,462                83,102                  177,432                

รวมเจา้หนี'การคา้ 267,958                355,991                92,280                  196,397                

เจา้หนี'อื�น

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานและ

ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่าย 20,500                  46,125                  9,000                    23,562                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,783                  17,733                  9,687                    10,599                  

รายไดค่้าโฆษณารับล่วงหนา้ 1,062                    16                        82                        16                        

อื�น ๆ 1,172                    1,141                    98                        68                        

รวมเจา้หนี'อื�น 36,517                  65,015                  18,867                  34,245                  

รวมเจา้หนี'การคา้และเจา้หนี'อื�น 304,475                421,006                111,147                230,642                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ O555  มีดงันี'  

2556 2555 2556 2555

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 43,534       39,677       31,276       28,632       

บวก ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ:

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,735        1,697        1,214        1,163        

ตน้ทุนดอกเบี'ย 1,311        1,196        910           820           

หกั  ผลประโยชน์พนกังานที�จ่ายงวดปัจจุบนั -            -            -            -            

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 46,580       42,570       33,400       30,615       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
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13. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั' งที�  19 เมื�อวนัที�  26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 8 บาท คิดเป็นเงิน 60 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง ครั' งที� 24 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 700 บาท คิดเป็นเงิน 28 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที�  23 
พฤษภาคม 2556 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั' งที�  18 เมื�อวนัที�  27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 9 บาท คิดเป็นเงิน 67.50 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 24 พฤษภาคม 
2555 

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ครั' งที� 23 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 500 บาท คิดเป็นเงิน 20 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 
2555 

14. รายได้อื&น 

รายได้อื�นได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ'นสุดวนัที�  30 กันยายน 2556 และ 2555 
ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

สาํหรับงวดสามเดือน 7,573                 10,366               2,100                 5,234                 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 25,003               28,753               8,960                 13,233               

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที�สาํคญั ดงันี'  

2556 2555 2556 2555

สําหรับงวดสามเดือน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 94,512        114,735       38,838        73,130        

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 52,404        53,119        33,015        37,098        

ค่าเสื�อมราคา 2,875          3,943          2,010          2,315          

อื�นๆ 11,856        13,457        8,944          11,500        

รวม 161,647       185,254       82,807        124,043       

สําหรับงวดเก้าเดือน

ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่านายหนา้ 256,481       213,684       124,255       139,411       

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานและผลประโยชน์ของพนกังาน 151,531       150,705       98,182        100,035       

ค่าเสื�อมราคา 10,340        11,964        6,381          6,914          

อื�นๆ 44,540        46,909        33,031        38,849        

รวม 462,892       423,262       261,849       285,209       

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. ภาษีเงนิได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัที� 14 
ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัมาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงันี'  

หน่วย : พนับาท

2556 2555 2556 2555

สําหรับงวดสามเดือน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 3,304                   9,249                 (5)                         6,051                 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 433                      (248)                   378                      (207)                   

รวม 3,737                   9,001                 373                      5,844                 

สําหรับงวดเก้าเดือน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 10,873                 17,924               3,961                   11,116               

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 10                        (743)                   84                        (561)                   

รวม 10,883                 17,181               4,045                   10,555               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น 

17.1 ณ วนัที� 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีหนี' สินที�อาจเกิดขึ'นจากหนังสือคํ' าประกนัที�ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเ์พื�อคํ'าประกนัต่อหน่วยงานราชการเป็นจาํนวน 7.38 ลา้นบาท และ 5.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยนาํเงิน
ฝากประจาํประเภท 3 เดือน ไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ'าประกนั 

17.2 ณ วนัที�  30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการด้านการบริหาร (MANAGEMENT 
SERVICES AGREEMENT) กบับริษทัแห่งหนึ�ง โดยบริษทัดงักล่าวใหสิ้ทธิกบับริษทัฯ ในการใชชื้�อทางการคา้รวมทั'งให้
ความช่วยเหลือในการพฒันาธุรกิจ การบริหารงานใหลู้กคา้ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี�ยวกบัลูกคา้ของ    บริษทัฯ 
ภายในประเทศและในภูมิภาคนี'  โดยบริษทัฯ มีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญาดงักล่าวปีละ S ลา้นบาท 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีบนัทึกขอ้ตกลงจา้งที�ปรึกษาธุรกิจกบับริษทัที�
เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งในต่างประเทศ โดยบริษทัยอ่ย ตอ้งจ่ายชาํระค่าที�ปรึกษาดงักล่าวในอตัรา 2% ของกาํไรขั'นตน้ (ใน
กรณีกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดต้ ํ�ากวา่ยอดที�คาํนวณไดใ้หช้าํระ 1,000 USD) ในทุกปี 

17.3 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารพาณิชยร์วม 12 
ลา้นบาท ซึ�งค ํ'าประกนัโดยกรรมการคนหนึ�งของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลา้นบาท ส่วนที�เหลือไม่มีหลกัทรัพยแ์ละบุคคล
คํ'าประกนั 

17.4 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจาํนวน 
200,000 USD หรือเทียบเท่า 

18. รายการกบับุคคลและกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหนึ� งกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั สินทรัพย ์หนี' สิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ส่วนหนึ�งเกิดจากรายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกนั งบการเงินนี'  ไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดย
ใชน้โยบายการกาํหนดราคาที�เป็นราคาตลาดกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556  
และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และรายการธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน สิ'นสุด
วนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี'  

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื�น 153,868           238,243           54,550             112,219           

หนี%สิน

เจา้หนี'การคา้ 13,485             24,529             9,178               18,965             

เงินมดัจาํ 194                  194                  377                  484                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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2556 2555 2556 2555

สําหรับงวดสามเดือน

รายการกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ค่าบริการรับ 78,841             80,116             16,719             38,705             

รายไดอ้ื�น 482                  1,464               1,130               1,747               

ค่าบริการจ่าย 3,344               4,692               985                  3,398               

ค่าที�ปรึกษาจ่าย 150                  150                  120                  120                  

รายการกับบุคคลที&เกี&ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั'น 5,419               5,161               3,847               4,981               

สําหรับงวดเก้าเดือน

รายการกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ค่าบริการรับ 223,357           168,242           73,973             78,027             

รายไดอ้ื�น 2,051               3,037               4,241               5,047               

ค่าบริการจ่าย 10,904             11,438             5,453               7,363               

ค่าที�ปรึกษาจ่าย 450                  450                  360                  360                  

รายการกับบุคคลที&เกี&ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั'น 18,673             18,438             14,170             17,198             

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน
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19. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดงันั'นจึงไม่มีการจดัแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�
จะตอ้งเปิดเผย 

ข้อมูลเกี&ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้ที�มีมูลค่าตั'งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือน สิ'นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ดงันี'  

สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุด จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 
(ลา้นบาท) 

30 กนัยายน 2556 2 261.76 

30 กนัยายน 2555 7 240.21 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ'นสุด จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 
(ลา้นบาท) 

30 กนัยายน 2556 7 753.58 

30 กนัยายน 2555 10 742.11 

   

20. เงนิทุนสะสมพนักงาน 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง และพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั'งกองทุนสาํรองเลี'ยงชีพขึ'นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เลี'ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 2-5 (ขึ'นอยูก่บัอายปีุของการทาํงาน) ของเงินเดือน
พนักงานและเงินที�บริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกันทุกเดือน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตาม
ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว โดยเริ�มจ่ายสมทบตั'งแต่วนัที� 1 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 

21. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลแลว้ เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 


