
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ 

ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป 

 

 

 

                                (นายวิชัย  รุจิตานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

 

 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                    

กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ 2553 
 

    



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 155,351,253.78    242,052,063.55    76,210,925.86      129,744,436.90    

เงินลงทุนช่ัวคราว 4 77,701,020.87      26,169,324.22      76,505,810.96      25,000,000.00      

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 5, 16 465,611,365.76    253,490,938.16    289,419,439.02    178,385,244.16    

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 11,004,700.33      3,470,178.58        10,689,955.61      3,392,468.18        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6, 16 7,057,709.97        6,537,178.10        4,894,339.38        5,543,574.71        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 716,726,050.71    531,719,682.61    457,720,470.83    342,065,723.95    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกัน 15.1 12,194,100.00      6,792,142.00        10,194,100.00      4,792,142.00        

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ  7 -                       -                       16,392,762.07      16,392,762.07      

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 7 66,328,197.40      58,053,803.37      -                       -                       

่

สินทรัพย

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  8 93,811,918.95      92,551,132.67      93,811,918.95      91,651,132.67      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  9 216,427,057.14    203,998,810.43    190,882,393.78    194,432,907.37    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 238,974.88           265,915.96           102,376.64           102,376.64           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 389,000,248.37    361,661,804.43    311,383,551.44    307,371,320.75    

รวมสินทรัพย 1,105,726,299.08 893,381,487.04    769,104,022.27    649,437,044.70    

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

งบดุลน้ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี....................... เมื่อวันท่ี.........................................

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 16 315,132,912.46    173,369,394.62    176,713,727.18    106,044,573.68    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10 71,937,483.77      44,577,401.50      46,547,693.15      19,439,734.99      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 387,070,396.23    217,946,796.12    223,261,420.33    125,484,308.67    

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 206,000.00           206,000.00           495,500.00           495,500.00           

รวมหน้ีสิน 387,276,396.23    218,152,796.12    223,756,920.33    125,979,808.67    

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มลูคาหุนละ 10 บาท 75,000,000.00      75,000,000.00      75,000,000.00      75,000,000.00      

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 

  

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มลูคาหุนละ 10 บาท 8 75,000,000.00      74,790,000.00      75,000,000.00      75,000,000.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 95,000,000.00      93,670,000.00      95,000,000.00      95,000,000.00      

กําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 58,963,469.46      58,967,220.18      58,963,469.46      58,967,220.18      

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 11 7,500,000.00        7,500,000.00        7,500,000.00        7,500,000.00        

ยังไมไดจัดสรร 463,138,479.66    422,802,995.57    308,883,632.48    286,990,015.85    

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 699,601,949.12    657,730,215.75    545,347,101.94    523,457,236.03    

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18,847,953.73      17,498,475.17      -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 718,449,902.85    675,228,690.92    545,347,101.94    523,457,236.03    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,105,726,299.08 893,381,487.04    769,104,022.27    649,437,044.70    

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

งบดุลน้ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี....................... เมื่อวันท่ี.........................................

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

3

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 16 647,725,526.07    564,505,380.41    410,701,869.63    359,007,057.85    

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 14, 16 (313,711,955.63)  (270,284,096.71)  (177,551,847.51)  (157,885,600.21)  

กําไรขั้นตน 334,013,570.44    294,221,283.70    233,150,022.12    201,121,457.64    

รายไดเงินปนผล 7 5,388,232.00        3,351,253.15        26,449,144.00      24,202,165.15      

รายไดอ่ืน 13, 16 40,278,473.55      46,813,101.41      22,190,362.88      26,357,656.71      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 15,497,706.03      10,272,470.88      -                       -                       

กําไรกอนคาใชจาย 395,177,982.02    354,658,109.14    281,789,529.00    251,681,279.50    

คาใชจายในการบริการและบริหาร 14, 16 (262,269,604.15)  (246,284,667.15)  (186,273,997.19)  (174,830,360.21)  

คาตอบแทนผูบริหาร 14 (28,131,275.00)    (24,721,650.00)    (24,967,275.00)    (21,622,150.00)    

รวมคาใชจาย (290,400,879.15)  (271,006,317.15)  (211,241,272.19)  (196,452,510.21)  

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 104,777,102.87    83,651,791.99      70,548,256.81      55,228,769.29      



หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

ตนทุนทางการเงิน 16 (2,294.52)             -                       -                       -                       

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 104,774,808.35    83,651,791.99      70,548,256.81      55,228,769.29      

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (23,392,445.70)    (19,453,669.18)    (11,154,640.18)    (7,931,721.30)      

กําไรสุทธิ 81,382,362.65      64,198,122.81      59,393,616.63      47,297,047.99      

การปนสวนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 77,870,484.09      60,031,798.58      59,393,616.63      47,297,047.99      

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,511,878.56        4,166,324.23        -                       -                       

81,382,362.65      64,198,122.81      59,393,616.63      47,297,047.99      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 10.38                   8.03                     7.92                     6.31                     

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

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
ทุนเรือนหุนที่ออก จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว สวนของผูถือ

หมายเหตุ และเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร หุนสวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2551 74,790,000.00        93,670,000.00        65,211,797.96        7,500,000.00          400,166,196.99      15,494,550.94        656,832,545.89      

สวนเกินทุน -                          -                          (6,244,577.78)         -                          -                          -                          (6,244,577.78)         

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          60,031,798.58        4,166,324.23          64,198,122.81        

เงินปนผล 12 -                          -                          -                          -                          (37,395,000.00)      (2,162,400.00)         (39,557,400.00)      

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม 

หนวย : บาท

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5

ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2551 74,790,000.00        93,670,000.00        58,967,220.18        7,500,000.00          422,802,995.57      17,498,475.17        675,228,690.92      

สวนเกินทุน 8 210,000.00             1,330,000.00          (3,750.72)                -                          (140,000.00)            -                          1,396,249.28          

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          77,870,484.09        3,511,878.56          81,382,362.65        

เงินปนผล 12 -                          -                          -                          -                          (37,395,000.00)      (2,162,400.00)         (39,557,400.00)      

ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2552 75,000,000.00        95,000,000.00        58,963,469.46        7,500,000.00          463,138,479.66      18,847,953.73        718,449,902.85      

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

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน
ทุนเรือนหุนที่ออก จากการปรับมูลคา จัดสรรแลว

หมายเหตุ และเรียกชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน เงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2551 75,000,000.00        95,000,000.00        65,211,797.96        7,500,000.00          277,192,967.86      519,904,765.82      

สวนเกินทุน -                          -                          (6,244,577.78)         -                          -                          (6,244,577.78)         

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          47,297,047.99        47,297,047.99        

เงินปนผล 12 -                          -                          -                          -                          (37,500,000.00)      (37,500,000.00)      

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6

ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2551 75,000,000.00        95,000,000.00        58,967,220.18        7,500,000.00          286,990,015.85      523,457,236.03      

สวนเกินทุน -                          -                          (3,750.72)                -                          -                          (3,750.72)                

กําไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          59,393,616.63        59,393,616.63        

เงินปนผล 12 -                          -                          -                          -                          (37,500,000.00)      (37,500,000.00)      

ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2552 75,000,000.00        95,000,000.00        58,963,469.46        7,500,000.00          308,883,632.48      545,347,101.94      

ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ ลงชื่อ……………..................................................กรรมการ
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2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 104,774,808.35  83,651,791.99    70,548,256.81    55,228,769.29    

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 20,903,029.31    19,251,392.40    14,850,414.83    15,405,977.79    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (15,497,706.03)   (10,272,470.88)   -                      -                      

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,111,021.34      -                      1,111,021.34      -                      

กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนช่ัวคราว -                      (161,300.00)        -                      (161,300.00)        

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -                      8,423.60             -                      16,200.00           

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (164,537.00)        (265,402.50)        (164,537.00)        (265,402.50)        

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,029,221.25)     (4,400.00)            (2,000.00)            (4,400.00)            

กําไรจากการขายอุปกรณ (2,221,078.26)     (1,461,074.32)     (1,747,655.55)     (336,347.59)        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (86,723.56)          (42,321.77)          (87,124.41)          (40,429.78)          

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                      -                      (21,060,912.00)   (20,850,912.00)   

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,388,232.00)     (3,351,253.15)     (5,388,232.00)     (3,351,253.15)     

ตนทุนทางการเงิน 2,294.52             -                      -                      -                      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหน้ีสินจากการดําเนินงาน 102,403,655.42  87,353,385.37    58,059,232.02    45,640,902.06    

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา (213,144,725.38) 10,101,266.79    (112,058,091.79) (16,286,702.34)   

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ (7,534,521.75)     (2,379,990.95)     (7,297,487.43)     (2,315,587.55)     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (41,421.97)          (176,857.80)        649,235.33         (151,641.05)        

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน (5,401,958.00)     (2,792,142.00)     (5,401,958.00)     (2,792,142.00)     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 26,941.08           (20,431.00)          -                      -                      

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

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 141,763,517.84  (24,943,273.58)   70,669,153.50    (6,157,175.89)     

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 24,890,947.68    (750,288.94)        25,524,259.80    (5,136,054.70)     

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น -                      (132,500.00)        -                      (132,500.00)        

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 42,962,434.92    66,259,167.89    30,144,343.43    12,669,098.53    

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (22,258,401.01)   (21,549,789.79)   (9,721,921.82)     (9,229,688.57)     

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได -                      440,000.00         -                      -                      

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 20,704,033.91    45,149,378.10    20,422,421.61    3,439,409.96      

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจํา (เพิ่มข้ึน) ลดลง (51,531,696.65)   10,419,202.34    (51,505,810.96)   10,453,263.74    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว -                      12,313,040.63    -                      10,277,600.00    

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 7,223,312.00      7,013,312.00      21,060,912.00    20,850,912.00    

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,388,232.00      3,351,253.15      5,388,232.00      3,351,253.15      

เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ (32,519,151.03)   (13,210,753.16)   (11,168,909.24)   (8,461,232.29)     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,244,953.27      1,221,214.94      1,747,663.55      336,448.59         

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (2,000,000.00)     (2,340,825.00)     (2,000,000.00)     (2,340,825.00)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,329,221.25      4,400.00             2,000.00             4,400.00             

เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอย (2,162,400.00)     (2,162,400.00)     -                      -                      

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (70,027,529.16)   16,608,444.90    (36,475,912.65)   34,471,820.19    

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 1,000,000.00      -                      -                      -                      

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (1,000,000.00)     -                      -                      -                      

เงินสดจายดอกเบ้ียจาย (2,294.52)            -                      -                      -                      

จายเงินปนผล (37,375,020.00)   (37,385,100.00)   (37,480,020.00)   (37,490,100.00)   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,377,314.52)   (37,385,100.00)   (37,480,020.00)   (37,490,100.00)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (86,700,809.77)   24,372,723.00    (53,533,511.04)   421,130.15         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 242,052,063.55  217,679,340.55  129,744,436.90  129,323,306.75  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 155,351,253.78  242,052,063.55  76,210,925.86    129,744,436.90  

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

งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : บาท
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

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  

บริษัท เฟมไลน จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักเปนนายหนาตัวแทนโฆษณา
รับจางทําของและอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 ประกอบธุรกิจหลักเปน
นายหนาตัวแทนโฆษณา รับจางทําของและอื่นๆ ที่เก่ียวของกับงานโฆษณา 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจดัทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เก่ียวของและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทาํขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 

2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การประมาณ
และขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมน้ัน ดังน้ันผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ และงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

งบการเงินน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางขอ เพ่ือใหแสดงเปนหลัก
พันบาท เวนแตทีร่ะบุไวเปนอยางอื่น 
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งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยดังน้ี 

                                                                                                                      ประเภทธุรกิจ ถือหุนอัตรารอยละ  

บริษัท เฟมไลน จํากัด 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด 

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 
 นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา 

 86.48 

52.00 

ยอดคงเหลือ รายการบัญชี และกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม ยกเวน 

รายการที่กิจการจะไมสามารถไดรบัคืนตนทุนที่เสียไปไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คลายคลึงกัน 

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชีของ
ไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  

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

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2550) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย และการดําเนินงานที่
ยกเลิก 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธรุกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมิน
แลวเห็นวาการใชมาตรฐานและแนวปฏิบัติขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับป
ปจจุบัน  
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ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยงัไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  วันที่มผีลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีทั้งสาม
ฉบับดังกลาว  

การจัดประเภทรายการใหม 

งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดง
รายการในงบการเงินในปปจจุบัน ดังน้ี 

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบกาํไรขาดทุน
คาใชจายในการบริการและบริหาร 271,006        (29,315)       241,691        196,452        (21,622)       174,830        

คาตอบแทนผูบริหาร                   -   29,315        29,315                            -   21,622        21,622          

หนวย : พันบาท
2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการเปนนายหนาตัวแทนตามเกณฑคงคาง 

บริษทัฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการรับจางทําของตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ 

รายไดอื่นและคาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย เงินฝากประจําธนาคาร และตราสารทุนในความตองการของตลาด 

เงินลงทุนช่ัวคราวที่เปนตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงในมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุน คํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ วันสิ้นป บริษัทฯ รับรู
การเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน 

ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีที่คาดวาจะเรียก
เก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหน้ีแตละรายประกอบ 

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ ไดแก ตนทุนงานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บจากลูกคา แสดงในราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย ตราสารทุนในความตองการของตลาด ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดและ
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงใน
มูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน 

หลักทรัพยเผ่ือขายที่ดอยคาแสดงในราคาทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุน
หลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจาํหนาย 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยตามระยะเวลา 20 ป สําหรับอาคาร และ 5 ป สําหรับสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ และ
ยานพาหนะ 

บริษทัฯ และบริษัทยอยไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

การดอยคาของสินทรพัย 

ณ วันสิ้นป บริษัทฯ มีการประเมินวาสินทรัพยที่มีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากบริษัทฯ พบวามีขอบงช้ีที่ทําใหเช่ือไดวา
สินทรัพยอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน หากราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยน้ันสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผลตางน้ันเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท และเงินฝากประจําที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ยกเวนเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 

ภาษีเงินไดนิติบคุคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากปรับปรุงดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปน  

รายจายหรือรายไดที่ไดรับการยกเวนในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเงินไดที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
นํ้าหนักระหวางป 

2552 2551 2552 2551

กําไรสุทธสิวนท่ีเปนของบริษัทใหญของผูถือหุนสามัญ
สําหรับป (บาท) 77,870,484.09   60,031,798.58   59,393,616.63   47,297,047.99   

จํานวนหุนสามัญตามวิธถัีวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
สําหรับป (ขั้นพ้ืนฐาน) (หุน) 7,500,000          7,479,000          7,500,000          7,500,000          

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 10.38                 8.03                   7.92                   6.31                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551 2552 2551

เงินฝากประจําจาก
  สถาบันการเงิน 1,195,209.91     26,169,324.22    -                     25,000,000.00   1.0 3.5 - 4.0

ตัว๋แลกเงินจากสถาบันการเงิน
 วันที่ครบกําหนด

- ไมเกนิ 3 เดือน 51,474,211.30   -                      51,474,211.30   -                     1.0 - 1.5 -          

- มากกวา 3 - 5 เดือน 25,031,599.66   -                      25,031,599.66   -                     1.5 -          

รวม 77,701,020.87   26,169,324.22    76,505,810.96   25,000,000.00   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หนวย : บาท

รอยละตอป
อัตราดอกเบี้ย
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5. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดดังน้ี 

2552 2551 2552 2551

ลูกหน้ีการคา - บริษทัยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                      -                      88,800.00           1,500.00             

ลูกหน้ีการคา - บริษทัรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 1,842,154.89      2,252,975.69      1,842,154.89      2,252,975.69      

ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 200,681,931.64  127,865,411.95  106,050,107.03  96,769,480.13    

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 3,238,925.86      4,203,262.50      3,238,925.86      4,203,262.50      

ลูกหน้ีการคา - อ่ืน ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 258,415,211.08  114,417,076.65  177,229,726.24  72,618,847.18    

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 44,950.00           3,634,180.71      -                      1,421,148.00      

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 9,045,644.08      8,634,186.11      5,034,263.84      5,041,273.16      

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 969,725.00         -                      969,725.00         -                      

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 474,238,542.55  261,007,093.61  294,453,702.86  182,308,486.66  

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
   ณ วนัที่ 1 มกราคม (7,516,155.45)     (7,516,155.45)     (3,923,242.50)     (3,923,242.50)     

   เพ่ิมขึ้น (1,111,021.34)     -                      (1,111,021.34)     -                      

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (8,627,176.79)     (7,516,155.45)     (5,034,263.84)     (3,923,242.50)     

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สทุธ ิ 465,611,365.76  253,490,938.16  289,419,439.02  178,385,244.16  

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงินทดรองจาย 739,704.29          631,336.90         531,162.29         490,156.90         

คาใชจายลวงหนา 4,961,185.00       3,914,732.58      3,185,787.21      3,401,731.42      

รายไดคางรับ 1,159,270.90       1,748,423.57      937,916.41         1,464,501.50      

อื่นๆ 197,549.78          242,685.05         239,473.47         187,184.89         

รวม 7,057,709.97       6,537,178.10      4,894,339.38      5,543,574.71      

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ และวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

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

งบการเงินรวม
บริษัทรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัทอ่ืน ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200        1,055           496 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00        1,400        1,400      13,564      12,897        1,680        1,680 

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797        2,120           951 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -                    765           897 210         -          

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667      48,824      42,813        5,333        5,333 

รวม      12,064      12,064      66,328      58,054        7,223        7,013 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธรีาคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พนับาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน

 

บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวนเงิน 1.47 ลานบาท และ 0.76 ลานบาท ตามงบการเงินของผูบริหารที่ยังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามลําดับ 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

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

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 24,147    -          24,147   24,147    -         24,147     24,563    -          24,563    24,563    -          24,563      

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล 32,877    -          32,877   32,877    -         32,877     36,248    -          36,248    36,248    -          36,248      

บมจ. บูตคินิวซิตี้ 695         -          695         695         -         695          720         -          720         720         -          720           

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 705         -          705         705         -         705          309         -          309         309         -          309           

บมจ. สหพัฒนพิบูล 20,755    -          20,755   20,755    -         20,755     17,806    -          17,806    17,806    -          17,806      

บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 892         -          892         892         -         892          427         -          427         427         -          427           

บมจ. อินเตอรฟารอีสทวิศวการ 848         -          848         848         -         848          382         -          382         382         -          382           

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

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

รวม 80,919    12,893    93,812   80,919    12,893   93,812     80,455    12,096    92,551    80,455    11,196    91,651      

หนวย : พันบาท
2552 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษทัยอยถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวนดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ป 2551 (บริษัท) 20 19

ป 2552 (บริษัท) 18 18
 

ในระหวางป 2552 บริษัทฯ ไดจาํหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึงซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเทากับ -0- บาท โดยบริษัท
ฯ มีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท 

ในระหวางป 2552 บริษัทยอยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 0.90 ลานบาท 

โดยบริษัทยอยมีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวนเงิน 0.72 ลานบาท 

ในระหวางป 2551 บริษัทฯ ไดจาํหนายเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทแหงหน่ึงซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเทากับ -0- บาท โดยบริษัท
ฯ มีผลกําไรจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวเปนจํานวนเงิน 4,400 บาท 

เงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 31 (2/2552) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติขายเงิน
ลงทุนในหุนสามัญจํานวน 21,000 หุนที่ถือไขวในบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ เพ่ือใหปฏิบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ฉบับที่ ทจ.28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

อาคารและ เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย

ท่ีดิน อาคาร เครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดตั้ง รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 159,185    59,604        60,500                43,330      504             323,123    

ซ้ือเพิม่/โอนเขาระหวางป -            11,107        10,132                12,621      6,772          40,632       

จําหนาย/โอนออกระหวางป -            (1,693) (65) (6,136) (7,276) (15,170)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 159,185    69,018        70,567                49,815      -             348,585    

คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 -            (39,998) (45,980) (33,146) -             (119,124)

คาเส่ือมราคาสําหรับป -            (8,579) (7,437) (4,887) -             (20,903)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายสําหรับป -            1,693          41                       6,135        -             7,869

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 -            (46,884) (53,376) (31,898) -             (132,158)

มูลคาสุทธติามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 159,185    19,606        14,520                10,184      504             203,999    

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 159,185    22,134        17,191                17,917      -             216,427    

คาเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม
ป 2551 19,251       

ป 2552 20,903       

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม
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อาคารและ เคร่ืองตกแตง
สวนปรับปรุง ติดต้ัง และ สินทรัพย

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 159,185   56,636        49,147                 24,145       264             289,377    

ซ้ือเพิม่/โอนเขาระหวางป -           849             3,216                   7,500         30               11,595      

จําหนาย/โอนออกระหวางป -           -             -                      (3,886) (294) (4,180)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 159,185   57,485        52,363                 27,759       -              296,792    

คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 -           (37,594) (36,987) (20,364) -              (94,945)

คาเส่ือมราคาสําหรับป -           (7,039) (5,633) (2,179) -              (14,851)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายสําหรับป -           -             -                      3,886 -              3,886 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 -           (44,633) (42,620) (18,657) -              (105,910)

มูลคาสุทธติามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 159,185   19,042        12,160                 3,781         264             194,432    

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 159,185   12,852        9,743                   9,102         -              190,882    

คาเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม
ป 2551 15,406      

ป 2552 14,851      

หนวย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2551 66,363 50,609

ป 2552 68,666 55,701

หนวย : พันบาท
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10. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,427,783.11        3,853,864.14        1,432,718.36        -                        

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและ
ผลประโยชนของพนักงานคางจาย 48,650,000.00      23,092,798.00      32,440,707.00      9,538,999.00        

คาใชจายคางจาย 15,989,871.43      17,300,816.33      11,087,500.54      9,406,695.99        

รายไดคาโฆษณารับลวงหนา 1,521,427.25        150,000.00           1,521,427.25        435,000.00           

อื่น ๆ 348,401.98           179,923.03           65,340.00              59,040.00              

                   รวม 71,937,483.77      44,577,401.50      46,547,693.15      19,439,734.99      

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมายของบริษัทต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกําหนดให
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกวาสํารองน้ี
จะมีจํานวนถึงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สาํรองน้ีจะนําไปจายปนผลไมได 

12. เงินปนผลจาย 

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 21 

พฤษภาคม 2552 

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

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2550 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 23 

พฤษภาคม 2551 
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13. รายไดอื่น 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2551 36,119 16,348

ป 2552 31,735 12,951

หนวย : พันบาท

 

14. คาใชจายตามลักษณะ 

ในป 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะ ดังน้ี 

2552 2551 2552 2551

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 313,712         270,284         177,552         157,886         

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 210,488         195,737         147,118         134,585         

คาตอบแทนผูบริหาร 28,131           24,722           24,967           21,622           

คาเส่ือมราคา 20,903           19,251           14,851           15,406           

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

15. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

15.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 12.19 ลานบาท และ 6.79 ลานบาท ตามลําดับ โดยนํา
เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 12.19 ลานบาท และ 6.79 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปนหลักประกันการ
ออกหนังสือค้ําประกัน 

15.2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES 

AGREEMENT) กับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมทั้งใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคาของบริษัทฯ
ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลาน
บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน
แหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรข้ันตน (ในกรณีกําไร
สุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 

15.3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีสญัญาค้ําประกันสินเช่ือตอธนาคารพาณิชยใหแกบริษัท มีเดีย อินเทลลิ
เจนซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหน่ึงจํานวน 30 ลานบาท ตามสัดสวนของการลงทุน 
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15.4. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 ลานบาท 

ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและบุคคลค้ํา
ประกัน 

15.5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract ที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง 

จํานวน 200,000 USD หรือเทียบเทา 

16. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายของบริษัทสวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของ
รายการดังกลาว โดยใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ 

และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่มีสาระสาํคัญดังน้ี 

2552 2551 2552 2551

สนิทรัพย
ลูกหนี้การคา 205,763              134,322              111,220              103,227              

ลูกหนี้อ่ืน 69                       147                     118                     186                     

หนี้สนิ
เจาหนี้การคา 26,299                9,859                  24,336                8,383                  

เงินมัดจํา 194                     194                     484                     484                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

2552 2551 2552 2551

รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 248,142              214,650              103,841              101,410              

รายไดอ่ืน 1,832                  2,037                  4,495                  3,936                  

คาบริการจาย 21,700                12,659                16,106                7,214                  

คาท่ีปรึกษาจาย 600                     480                     480                     480                     

คาใชจายอ่ืนๆ 20                       19                       20                       19                       

ดอกเบ้ียจาย 2                         -                      -                      -                      

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานที่จะตองเปดเผย 

18. เครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ  

การคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญ ดังน้ัน
ปจจุบันบริษัทฯ จึงไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ  

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 

19. เงินทุนสะสมพนักงาน 

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

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 
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