
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและ 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถอืหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2554 และ 2553 ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 

มิถนุายน 2554 และ 2553 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสด สําหรับแตละงวดหก
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2554 และ 2553 เฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปน
ผูรบัผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่ง
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพือ่จัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลน้ี งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพ่ือให
สอดคลองกับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ท้ังน้ี บริษัทฯ และบริษัท
ยอยไดปรับปรุงหน้ีสินท่ีเกดิจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 โดยใช
วิธปีรับกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554  
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปน
สวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่น
ใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

                               (นายวิชัย  รุจติานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                       

กรงุเทพฯ 10 สิงหาคม 2554 



30 มิถนุายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถนุายน 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 106,008               125,800               42,254                 53,981                 

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 154,517               226,433               134,517               206,433               

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 5, 14 377,750               415,209               257,078               256,764               

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 2,082                   3,129                   1,734                   2,887                   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 12,635                 13,851                 11,484                 8,210                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 652,992               784,422               447,067               528,275               

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 13.1 5,491                   2,926                   3,491                   926                      

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ  6 -                      -                      15,523                 18,123                 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 2, 6 67,620                 75,764                 -                      -                      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  7 109,875               107,171               109,875               107,171               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  8 198,984               203,630               180,720               182,029               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 230                      230                      102                      102                      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 382,200               389,721               309,711               308,351               

รวมสินทรัพย 1,035,192            1,174,143            756,778               836,626               

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

ลงช่ือ................................................................ กรรมการลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



30 มิถนุายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถนุายน 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 14 227,707               301,199               145,499               179,914               

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 42,605                 81,690                 27,221                 59,749                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 270,312               382,889               172,720               239,663               

หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 2, 9 37,480                 -                      27,049                 -                      

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 14 206                      206                      496                      496                      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 37,686                 206                      27,545                 496                      

รวมหน้ีสิน 307,998               383,095               200,265               240,159               

สวนของเจาของ
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 2, 10 458,511               521,023               303,813               346,405               

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 75,200                 72,562                 75,200                 72,562                 

รวมสวนของบริษัทใหญ 711,211               771,085               556,513               596,467               

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 15,983                 19,963                 -                      -                      

รวมสวนของเจาของ 727,194               791,048               556,513               596,467               

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,035,192            1,174,143            756,778               836,626               

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หน้ีสินและสวนของเจาของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

หนวย : พันบาท

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 14 161,013               134,966               110,430               80,721                 

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 12, 14 (72,131)               (58,888)               (45,730)               (29,671)               

กําไรข้ันตน 88,882                 76,078                 64,700                 51,050                 

รายไดเงินปนผล 6 2,943                   2,308                   25,548                 23,966                 

รายไดอื่น 11, 14 15,487                 13,367                 8,788                   6,292                   

กําไรกอนคาใชจาย 107,312               91,753                 99,036                 81,308                 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 9, 12, 14 (84,164)               (72,014)               (61,708)               (49,512)               

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 23,148                 19,739                 37,328                 31,796                 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 3,550                   3,106                   -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 26,698                 22,845                 37,328                 31,796                 

คาใชจายภาษีเงินได (6,728)                 (5,213)                 (4,137)                 (2,076)                 

กําไรสําหรับงวด 19,970                 17,632                 33,191                 29,720                 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 3,038                   4,455                   3,038                   4,455                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 3,038                   4,455                   3,038                   4,455                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,008                 22,087                 36,229                 34,175                 

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 20,338                 17,018                 33,191                 29,720                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม (368)                    614                      -                      -                      

19,970                 17,632                 33,191                 29,720                 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 23,376                 21,473                 36,229                 34,175                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม (368)                    614                      -                      -                      

23,008                 22,087                 36,229                 34,175                 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 15

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 2.71                     2.27                     4.43                     3.96                     

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2554 และ 2553

(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พนับาท

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 14 318,729               259,060               225,905               166,907               

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 12, 14 (150,760)              (113,751)              (103,845)              (67,136)               

กําไรข้ันตน 167,969               145,309               122,060               99,771                 

รายไดเงินปนผล 6 2,943                   2,308                   25,698                 24,266                 

รายไดอื่น 11, 14 28,901                 23,661                 15,553                 11,370                 

กําไรกอนคาใชจาย 199,813               171,278               163,311               135,407               

คาใชจายในการบริการและบริหาร 9, 12, 14 (153,824)              (135,504)              (109,346)              (93,267)               

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 45,989                 35,774                 53,965                 42,140                 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6 8,209                   6,072                   -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 54,198                 41,846                 53,965                 42,140                 

คาใชจายภาษีเงินได (14,143)               (9,626)                 (9,426)                 (4,721)                 

กําไรสําหรับงวด 40,055                 32,220                 44,539                 37,419                 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 2,638                   7,213                   2,638                   7,213                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,638                   7,213                   2,638                   7,213                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 42,693                 39,433                 47,177                 44,632                 

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 40,230                 31,215                 44,539                 37,419                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม (175)                    1,005                   -                      -                      

40,055                 32,220                 44,539                 37,419                 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 42,868                 38,428                 47,177                 44,632                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม (175)                    1,005                   -                      -                      

42,693                 39,433                 47,177                 44,632                 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 15

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 5.36                     4.16                     5.94                     4.99                     

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

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

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2554 และ 2553

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ สวนไดเสียท่ี

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน ไมมีอํานาจ รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของบริษทัใหญ ควบคุม ของเจาของ

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                         -                  -                         (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           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด :

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         40,230             2,638                                  42,868             (175)                42,693             

เงินปนผล 10 -                         -                  -                         (60,000)           -                                      (60,000)           (2,162)             (62,162)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2554 75,000                   95,000             7,500                     458,511           75,200                                711,211           15,983             727,194           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 75,000                   95,000             7,500                     463,138           58,963                                699,601           18,848             718,449           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         31,215             7,213                                  38,428             1,005               39,433             

เงินปนผล 10 -                         -                  -                         (37,500)           -                                      (37,500)           (2,162)             (39,662)           

เพิ่มทุนในบริษทัยอย -                         -                  -                         -                  -                                      -                  270                  270                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 75,000                   95,000             7,500                     456,853           66,176                                700,529           17,961             718,490           

งบการเงินรวม 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หนวย : พันบาท

สวนของบริษทัใหญ

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )

กําไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของเจาของ

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                         -                  -                         (27,131)           -                                      (27,131)           

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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         44,539             2,638                                  47,177             

เงินปนผล 10 -                         -                  -                         (60,000)           -                                      (60,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 75,000                   95,000             7,500                     303,813           75,200                                556,513           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 75,000                   95,000             7,500                     308,884           58,963                                545,347           

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับงวด :

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                  -                         37,419             7,213                                  44,632             

เงินปนผล 10 -                         -                  -                         (37,500)           -                                      (37,500)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 75,000                   95,000             7,500                     308,803           66,176                                552,479           

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 54,198                41,846                53,965                42,140                

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 9,518                  10,923                5,862                  7,419                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (8,209)                 (6,072)                 -                      -                      

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 2,197                  -                      1,584                  -                      

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                      2,600                  -                      

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (66)                      (110)                    (66)                      (110)                    

กําไรจากการขายอุปกรณ -                      (204)                    -                      (204)                    

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (80)                      85                       (80)                      87                       

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                      -                      (22,755)               (21,958)               

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,943)                 (2,308)                 (2,943)                 (2,308)                 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินจากการดําเนินงาน 54,615                44,160                38,167                25,066                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดาํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคา 37,539                66,884                (234)                    31,698                

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 1,047                  9,986                  1,153                  10,061                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,015                  (8,022)                 (3,273)                 (4,162)                 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน (2,565)                 (95)                      (2,565)                 (95)                      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -                      6                         -                      (4)                        

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไมไดตรวจสอบ"

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หนวย : พันบาท
"สอบทานแลว"

งบการเงินรวม

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

เจาหนี้การคา (73,492)               (89,225)               (34,415)               (36,492)               

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (34,286)               (38,173)               (29,589)               (28,073)               

จายหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (1,666)                 -                      (1,666)                 -                      

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (17,793)               (14,479)               (32,422)               (2,001)                 

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,181)               (13,134)               (12,366)               (6,538)                 

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได 440                     1,450                  -                      1,283                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (36,534)               (26,163)               (44,788)               (7,256)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 71,916                21,701                71,916                20,506                

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 8,917                  8,120                  22,755                21,958                

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,943                  2,308                  2,943                  2,308                  

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (4,872)                 (2,914)                 (4,553)                 (1,112)                 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ -                      228                     -                      228                     

เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในบริษัทยอย -                      -                      -                      (1,730)                 

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

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 76,742                27,281                93,061                42,158                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับชําระทุนหุนสามัญเพ่ิมทุน -                      270                     -                      -                      

จายเงินปนผล (60,000)               (37,500)               (60,000)               (37,500)               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (60,000)               (37,230)               (60,000)               (37,500)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (19,792)               (36,112)               (11,727)               (2,598)                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด 125,800              155,351              53,981                76,211                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 106,008              119,239              42,254                73,613                

ลงชื่อ................................................................กรรมการลงชื่อ................................................................กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

"ยงัไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

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

(นางมาลี  ลีลาศิรวิงศ )  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา  

2. เกณฑการนําเสนองบการเงิน 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

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

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคย
กับภาษาไทย บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับ
ภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่นๆ ในงบการเงิน
ระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ได
รายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ันๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 



  

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

(นางมาลี  ลีลาศิรวิงศ )  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

12

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปน
อยางอื่น 

เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวม ประกอบดวยงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 

และสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวม 

รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทฯ มีดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย  ลักษณะของธุรกิจ  สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ) 

บริษัท เฟมไลน จํากัด  นายหนาตัวแทนรับจางทาํโฆษณา  86.48 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  52.00 

รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของ
บริษทัยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มกีารควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่
เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม 

ในระหวางงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติที่ออกและปรบัปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา มีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวา
การตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
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ข) การตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มี
ดังน้ี 

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดท่ีเริ่มใชการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว 

ค) แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มรีอบบัญชีในรอบปจจุบัน มีดังน้ี 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที ่ เรื่อง 

16/2554 

 

17/2554 

 

18/2554 

19/2554 

แนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เก่ียวของกับ
รัฐบาล 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชนระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน 

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสําหรับ
สินทรัพยประเภทอาคารชุด 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
สําหรับงวดปจจุบัน 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมี
ผลบังคับใชสําหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

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

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม 

ในระหวางงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มา
ปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลตอการแสดงรูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 และสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเพ่ือใหสอดคลองกับการเสนองบ
การเงินสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทาง
การเงินของกลุมบริษัท สรุปไดดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินหน้ีสินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 

สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 42.74 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 27.13 

ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปล่ียนแปลงในการรับรูและบันทึกหน้ีสินดังกลาว
โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาใชครั้งแรก 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554

สินทรัพย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียลดลง (7,436) -                                

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึน 36,949 27,131

กาํไรสะสมลดลง (42,742) (27,131)

สวนไดเสียท่ีไมมีอาํนาจควบคุมลดลง (1,643) -                                

หนวย : พันบาท

 

กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ในงบการเงินรวมไดปรับปรุงผลกระทบจากประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน
ของ 2 บริษัทยอยและ 2 บริษัทรวม ซึ่งไมรวมผลกระทบจากประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานของบริษัทรวมอีก 3 

บริษัทเน่ืองจากผูบริหารของบริษัทรวมดังกลาวอยูระหวางประเมินผลกระทบประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ คาดวาผลของประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานของ 3 บริษทัรวมดังกลาว
จะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษทัฯ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมที่สําคัญมาถือ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

หน้ีสินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปน
มูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาว
คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง 

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554 2553 2554 2553

เงินฝากประจําจาก
  สถาบันการเงิน 20,134                40,196                20,134                40,196                2.15 1.64 - 2.15

ต๋ัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน
 วันท่ีครบกําหนด

- ไมเกิน 3 เดือน 134,383              126,237              114,383              106,237              2.62 - 3.125 1.38 - 1.90

- มากกวา 3 - 5 เดือน -                     60,000                -                     60,000                - 2.1

รวม 154,517              226,433              134,517              206,433              

2554 2553

หนวย : พันบาท
รอยละตอป
อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระ ไดดังน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2554 2553 2554 2553

ลกูหน้ีการคา - บริษัทยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                      -                      177                     95                       

ลกูหน้ีการคา - บริษัทรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 934                     3,361                  934                     3,361                  

ลกูหน้ีการคา - บริษทัที่เก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 167,340              130,182              106,372              84,410                

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 897                     173                     897                     173                     

ลกูหน้ีการคา - อ่ืน ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 142,426              271,767              107,533              165,178              

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 64,812                9,670                  41,150                3,491                  

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 8,627                  8,627                  5,034                  5,034                  

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 1,341                  56                       15                       56                       

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 386,377              423,836              262,112              261,798              

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
   ยอดคงเหลือ - ตนงวด (8,627)                 (8,627)                 (5,034)                 (5,034)                 

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

ลกูหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สทุธ ิ 377,750              415,209              257,078              256,764              

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

และ 2553 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

งบการเงินรวม
บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200        1,657        1,427 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00        1,400        1,400      12,247      14,534 2,100             1,820 

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797        3,008        2,711 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -                    344           516 150         300         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667      50,364      56,576        6,667        6,000 

รวม      12,064      12,064      67,620      75,764        8,917        8,120 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทยอย
บจก.เฟมไลน นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 4,000 4,000 86.48 86.48        3,459        3,459 -          -          13,838    13,838    

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

บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200 -          -          -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00        1,400        1,400 -          -          2,100      1,820      

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797 -          -          -          -          

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

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

รวม 15,523    18,123    -          -          22,755    21,958    

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สดัสวน
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ในไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด 

จํานวน 2.60 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวนเงิน 3.32 ลานบาท และ 7.98 ลานบาท ตามลําดับ ตามงบการเงินของ
ผูบริหารท่ียงัไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

สวนไดเสียในบริษัทรวม จํานวน 3 บริษัท ยังไมไดปรับปรุงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ คาดวาผลของประมาณการจะไมมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย 

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

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 28,587     -          28,587     28,587     -          28,587     26,367     -          26,367     26,367     -          26,367     

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล 34,352     -          34,352     34,352     -          34,352     34,352     -          34,352     34,352     -          34,352     

บมจ. บูตคินิวซิตี้ 1,109       -          1,109       1,109       -          1,109       1,059       -          1,059       1,059       -          1,059       

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 1,056       -          1,056       1,056       -          1,056       1,020       -          1,020       1,020       -          1,020       

บมจ. สหพัฒนพิบูล 28,948     -          28,948     28,948     -          28,948     28,948     -          28,948     28,948     -          28,948     

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 1,630       -          1,630       1,630       -          1,630       1,368       -          1,368       1,368       -          1,368       

บมจ. อินเตอรฟารอีสทวิศวการ 1,451       -          1,451       1,451       -          1,451       1,375       -          1,375       1,375       -          1,375       

บมจ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 41            -          41            41            -          41            48            -          48            48            -          48            

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิจากคาเผ่ือการ
ดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 22.55 ลานบาท
ในงวด 2554 และ 22.62 ลานบาท ในป 2553 -           12,701    12,701     -           12,701    12,701     -           12,634    12,634     -           12,634    12,634     

รวม 97,174     12,701    109,875   97,174     12,701    109,875   94,537     12,634    107,171   94,537     12,634    107,171   

หนวย : พันบาท
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวนดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
30 มิถนุายน 2554 (บริษัท) 17 17

31 ธนัวาคม 2553 (บริษัท) 17 17
 

เงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ

การเปล่ียนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 แสดงไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ราคาทุน
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 354,858             300,792                 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด 5,183                 4,864                    

จาํหนายระหวางงวด (383) (311)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 359,658             305,345                 

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (151,228) (118,763)

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (9,518) (5,862)

คาเสื่อมราคาตัดจําหนายระหวางงวด 72                      -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (160,674) (124,625)

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 203,630             182,029                 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 198,984             180,720                 

หนวย : พันบาท

 
 

 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ประกอบดวยมูลคาตามบัญชี ของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคาร
และอุปกรณ จํานวน 39.79 ลานบาท ในงบการเงินรวม และมูลคาตามบัญชีของที่ดินจํานวน 159.19 ลานบาท อาคารและ
อุปกรณ จํานวน 21.53 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คาเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 2554 9,518 5,862

งวด 2553 10,923 7,419

หนวย : พันบาท

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2554 108,143 88,720

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 95,237 77,776

หนวย : พันบาท

 
  

9. ผลประโยชนของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนงวด 36,949                           27,131                           

บวก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 1,328                             947                                

ตนทุนดอกเบ้ีย 869                                637                                

หัก  ผลประโยชนพนักงานท่ีจายงวดปจจุบัน (1,666)                            (1,666)                            

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด 37,480                           27,049                           

หนวย : พนับาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตนทุนบริการงวดปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยมีจํานวน 0.66 ลานบาท 

และ 0.44 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินรวม และตนทุนบริการงวดปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ยมีจํานวน 0.47 ลานบาท 

และ 0.32 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 37,480                           27,049                           

หัก  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ -                                -                                

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 37,480                           27,049                           

หนวย : พันบาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด 

10. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 400 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 

พฤษภาคม 2554 

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

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

2553 
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11. รายไดอื่น 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

สําหรับงวดสามเดือน 13,496                12,247                6,232                 4,435                 

สําหรับงวดหกเดือน 24,976                21,506                10,342                7,787                 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

12. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

สําหรับงวดสามเดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 72,131         58,888         45,730         29,671         

คาใชจายเกีย่วกบัพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 59,061         47,882         40,523         31,767         

คาตอบแทนผูบริหาร 7,541           7,600           6,676           6,270           

คาเส่ือมราคา 4,678           5,450           2,859           3,665           

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษทัยอย -               -               2,600           -               

สําหรับงวดหกเดือน
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 150,760       113,751       103,845       67,136         

คาใชจายเกีย่วกบัพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 112,656       95,341         75,660         62,959         

คาตอบแทนผูบริหาร 12,374         12,469         11,344         10,708         

คาเส่ือมราคา 9,518           10,923         5,862           7,419           

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษทัยอย -               -               2,600           -               

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

 

13. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกัน
ที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 5.49 ลานบาท และ 2.93 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 5.49 ลานบาท และ 2.93 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปน
หลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 
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13.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT 

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกันแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรข้ันตน 

(ในกรณีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

13.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 

12 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและ
บุคคลค้ําประกัน 

13.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD และ 

20,114.43 USD ตามลําดับ จากจํานวน 200,000 USD หรือเทียบเทา 

14. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษทัที่เก่ียวของกัน สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ที่มีสาระสาํคัญดังน้ี 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554 2553 2554 2553

สินทรัพย
ลูกหน้ีการคา 169,171              133,715              108,380              88,039                

ลูกหน้ีอ่ืน 99                       72                       175                     116                     

หน้ีสิน
เจาหน้ีการคา 17,988                21,367                13,850                16,186                

เงินมัดจํา 194                     194                     484                     484                     

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

สําหรับงวดสามเดือน
รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 52,715                60,931                27,922                29,178                

รายไดอ่ืน 506                     504                     1,351                  1,321                  

คาบริการจาย 4,621                  4,257                  3,223                  2,788                  

คาท่ีปรึกษาจาย 150                     150                     120                     120                     

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะส้ัน 7,541                  7,600                  6,676                  6,270                  

สําหรับงวดหกเดือน
รายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 97,441                101,025              53,364                48,692                

รายไดอ่ืน 993                     1,007                  2,655                  2,568                  

คาบริการจาย 8,060                  7,703                  5,196                  4,668                  

คาท่ีปรึกษาจาย 300                     300                     240                     240                     

กําไรจากการขายทรัพยสิน -                      -                      -                      126                     

คาใชจายอ่ืน 3                         -                      -                      -                      

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะส้ัน 12,374                12,469                11,344                10,708                

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
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15. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษทัฯ และจํานวนหุนสามัญที่มอียูระหวางงวด สิ้นสุดวันที่30 

มิถุนายน 2554 และ 2553 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษทัใหญของ
ผูถือหุนสามัญสําหรับงวด (พันบาท) 20,338             17,018             33,191             29,720             

จํานวนหุนสามัญตามวธีิถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
สําหรับงวด (ข้ันพื้นฐาน) (พันหุน) 7,500 7,500               7,500 7,500               

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 2.71                 2.27                 4.43                 3.96                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน

 

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษทัใหญของ
ผูถือหุนสามัญสําหรับงวด (พันบาท) 40,230             31,215             44,539             37,419             

จํานวนหุนสามัญตามวธีิถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
สําหรับงวด (ข้ันพื้นฐาน) (พันหุน) 7,500 7,500               7,500 7,500               

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 5.36                 4.16                 5.94                 4.99                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน

 

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานที่จะตองเปดเผย 

  



  

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 
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17. เครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ  การคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินที่มี
นัยสําคัญ ดังน้ันปจจุบันบริษัทฯ จงึไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ  

ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย 

บริษทัฯ และบริษัทยอยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายที่คางชําระนาน
เกินกําหนด และจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายที่คางชําระนานเกิน 1 ป  ณ ปจจุบันบริษัทฯ คาดวาจะ
ไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่อางเพื่อการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน 

วิธีการและขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษทัยอย มีดังน้ี 

- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมลูคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกลาวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล 

18. เงินทุนสะสมพนักงาน 

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

19. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 
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