
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพ่ือใหสอดคลอง
กับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 

มกราคม 2554 

 

 

 

 

                                 (นายวิชัย  รุจิตานนท)  
                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

 

 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด                    

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ 2555 



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 78,719,913.94     125,800,407.18   24,661,744.53     53,980,756.70     

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 273,793,155.44   226,433,391.00   193,793,155.44   206,433,391.00   

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 6, 18 455,284,788.45   429,060,108.77   339,884,334.06   264,974,652.80   

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 1,236,132.57       3,129,118.73       1,181,198.92       2,886,510.27       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 809,033,990.40   784,423,025.68   559,520,432.95   528,275,310.77   

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 17.1 5,998,021.00       2,925,500.00       3,998,021.00       925,500.00          

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ  7 80,050,134.29     75,764,529.59     12,063,132.07     12,063,132.07     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ  8 -                      -                      3,459,400.00       6,059,330.00       

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  9 121,575,642.78   107,170,747.60   121,575,642.78   107,170,747.60   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  10 199,220,026.10   203,629,943.97   182,565,629.86   182,028,854.15   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 229,612.46          229,612.46          102,376.64          102,376.64          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 407,073,436.63   389,720,333.62   323,764,202.35   308,349,940.46   

รวมสินทรัพย 1,216,107,427.03 1,174,143,359.30 883,284,635.30   836,625,251.23   

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังที่....................... เม่ือวันที่.........................................

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

บริษัท ฟารอสีท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
งบการเงินรวม

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 11, 18 343,518,216.83   372,655,296.76   231,642,145.26   233,940,440.49   

ภาษีเงินไดคางจาย 18,615,281.18     10,234,027.43     12,727,920.40     5,723,217.33       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 362,133,498.01   382,889,324.19   244,370,065.66   239,663,657.82   

หน้ีสินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2, 12 39,676,567.00     -                      28,632,551.00     -                      

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 18 206,000.00          206,000.00          495,500.00          495,500.00          

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 39,882,567.00     206,000.00          29,128,051.00     495,500.00          

รวมหน้ีสิน 402,016,065.01   383,095,324.19   273,498,116.66   240,159,157.82   

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 95,000,000.00     95,000,000.00     95,000,000.00     95,000,000.00     

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 13 7,500,000.00       7,500,000.00       7,500,000.00       7,500,000.00       

ยังไมไดจัดสรร 14 530,405,318.41   521,023,199.66   345,087,004.50   346,404,583.95   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 2 87,199,514.14     72,561,509.46     87,199,514.14     72,561,509.46     

รวมสวนของบริษัทใหญ 795,104,832.55   771,084,709.12   609,786,518.64   596,466,093.41   

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 18,986,529.47     19,963,325.99     -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 814,091,362.02   791,048,035.11   609,786,518.64   596,466,093.41   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,216,107,427.03 1,174,143,359.30 883,284,635.30   836,625,251.23   

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังที่....................... เม่ือวันที่.........................................

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนวย : บาท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 18 677,525,653.43   623,767,942.43   488,623,868.78   424,140,076.77   

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 16, 18 (296,582,210.78)  (265,332,497.23)  (209,475,458.99)  (165,357,987.38)  

กําไรข้ันตน 380,943,442.65   358,435,445.20   279,148,409.79   258,782,089.39   

รายไดเงินปนผล 3,020,081.00       2,689,908.95       25,774,321.00     24,647,484.95     

รายไดอื่น 15, 18 56,595,793.81     49,848,577.85     31,504,255.85     24,214,915.42     

กําไรกอนคาใชจาย 440,559,317.46   410,973,932.00   336,426,986.64   307,644,489.76   

คาใชจายในการบริการและบริหาร 2, 16, 18 (304,916,498.38)  (299,941,108.44)  (222,543,687.60)  (215,213,267.04)  

ตนทุนทางการเงิน 18 -                      (1,952.05)             -                      -                      

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7 20,638,032.70     17,556,308.19     -                      -                      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 156,280,851.78   128,587,179.70   113,883,299.04   92,431,222.72     

คาใชจายภาษีเงินได (41,328,287.55)    (30,194,987.44)    (28,070,201.49)    (17,410,271.25)    

กําไรรวมสําหรับป 114,952,564.23   98,392,192.26     85,813,097.55     75,020,951.47     

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 14,638,004.68     13,598,040.00     14,638,004.68     13,598,040.00     

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 14,638,004.68     13,598,040.00     14,638,004.68     13,598,040.00     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 129,590,568.91   111,990,232.26   100,451,102.23   88,618,991.47     

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 112,124,249.27   95,384,720.00     85,813,097.55     75,020,951.47     

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 2,828,314.96       3,007,472.26       -                      -                      

114,952,564.23   98,392,192.26     85,813,097.55     75,020,951.47     

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 126,762,253.95   108,982,760.00   100,451,102.23   88,618,991.47     

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม 2,828,314.96       3,007,472.26       -                      -                      

129,590,568.91   111,990,232.26   100,451,102.23   88,618,991.47     

กําไรตอหุน 3

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 14.95                   12.72                   11.44                   10.00                   

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน สวนไดเสียท่ี

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไรเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวน ไมมีอํานาจ รวมสวน
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ ควบคุม ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         463,138,479.66   58,963,469.46                    699,601,949.12   18,847,953.73 718,449,902.85   

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
เงินปนผล 14 -                         -                  -                         (37,500,000.00)    -                                      (37,500,000.00)    (2,162,400.00) (39,662,400.00)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                  -                         95,384,720.00     13,598,040.00                    108,982,760.00   3,007,472.26   111,990,232.26   

เพิ่มทุนในบริษทัยอย -                         -                  -                         -                       -                                      -                       270,300.00      270,300.00          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กอนปรับปรุง 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         521,023,199.66   72,561,509.46                    771,084,709.12   19,963,325.99 791,048,035.11   

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                         -                  -                         (42,742,130.52)    -                                      (42,742,130.52)    (1,642,711.48) (44,384,842.00)    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หลังปรับปรุง 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         478,281,069.14   72,561,509.46                    728,342,578.60   18,320,614.51 746,663,193.11   

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
เงนิปนผล 14 -                         -                  -                         (60,000,000.00)    -                                      (60,000,000.00)    (2,162,400.00) (62,162,400.00)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                  -                         112,124,249.27   14,638,004.68                    126,762,253.95   2,828,314.96   129,590,568.91   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         530,405,318.41   87,199,514.14                    795,104,832.55   18,986,529.47 814,091,362.02   

งบการเงินรวม 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท

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

สวนของบริษทัใหญ

กําไรสะสม

ลงช่ือ................................................................ กรรมการ
(นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 
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องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         308,883,632.48   58,963,469.46                    545,347,101.94   

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
เงินปนผล 14 -                         -                  -                         (37,500,000.00)    -                                      (37,500,000.00)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                  -                         75,020,951.47     13,598,040.00                    88,618,991.47     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กอนปรับปรุง 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         346,404,583.95   72,561,509.46                    596,466,093.41   

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                         -                  -                         (27,130,677.00)    -                                      (27,130,677.00)    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หลังปรับปรุง 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         319,273,906.95   72,561,509.46                    569,335,416.41   

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
เงินปนผล 14 -                         -                  -                         (60,000,000.00)    -                                      (60,000,000.00)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                  -                         85,813,097.55     14,638,004.68                    100,451,102.23   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 75,000,000.00       95,000,000.00 7,500,000.00         345,087,004.50   87,199,514.14                    609,786,518.64   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

กําไรสะสม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย

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

หนวย : บาท
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2554 2553 2554 2553

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 156,280,851.78 128,587,179.70   113,883,299.04 92,431,222.72     

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 16,489,947.48   21,324,393.13     10,973,318.74   14,159,077.71     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (20,638,032.70)  (17,556,308.19)    -                     -                       

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,393,485.00     -                       3,167,846.00     -                       

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                       2,599,930.00     -                       

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 233,109.50        258,629.75          233,109.50        258,629.75          

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                     26,250.00            -                     -                       

กําไรจากการขายอุปกรณ (819,559.17)       (203,726.55)         (817,756.01)       (203,868.55)         

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (92,893.19)         461,613.58          (92,961.66)         463,260.49          

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                     -                       (22,754,240.00)  (21,957,576.00)    

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,020,081.00)    (2,689,908.95)      (3,020,081.00)    (2,689,908.95)      

ตนทุนทางการเงิน -                     1,952.05              -                     -                       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินจากการดําเนินงาน 152,826,827.70 130,210,074.52   104,172,464.61 82,460,837.17     

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (26,187,535.98)  42,010,616.82     (74,816,719.60)  27,577,897.84     

งานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บ 1,892,986.16     7,875,581.60       1,705,311.35     7,803,445.34       

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระคํ้าประกัน (3,072,521.00)    9,268,600.00       (3,072,521.00)    9,268,600.00       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -                     9,362.42              -                     -                       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)
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2554 2553 2554 2553

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (29,182,479.93)  (9,288,321.01)      (2,298,295.23)    12,111,738.52     

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,665,972.00)    -                       (1,665,972.00)    -                       

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 94,611,304.95   180,085,914.35   24,024,268.13   139,222,518.87   

เงินสดจายภาษีเงินได (33,331,158.59)  (25,679,700.85)    (21,065,498.42)  (13,105,047.78)    

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได 439,874.28        1,450,196.58       -                     1,283,242.77       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 61,720,020.64   155,856,410.08   2,958,769.71     127,400,713.86   

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (47,359,764.44)  (148,732,370.13)  12,640,235.56   (129,927,580.04)  

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 8,916,640.00     8,119,976.00       22,754,240.00   21,957,576.00     

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,020,081.00     2,689,908.95       3,020,081.00     2,689,908.95       

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (12,034,696.61)  (8,298,871.14)      (11,510,095.45)  (5,329,239.62)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 819,626.17        227,570.09          817,757.01        227,570.09          

เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในบริษัทยอย -                     -                       -                     (1,729,700.00)      

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                     (19,418.40)           -                     (19,418.40)           

เงินปนผลจายแกสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,162,400.00)    (2,162,400.00)      -                     -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (48,800,513.88)  (148,175,604.63)  27,722,218.12   (112,130,883.02)  

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 270,000.00        500,000.00          -                     -                       

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (270,000.00)       (500,000.00)         -                     -                       

เงินสดจายดอกเบ้ียจาย -                     (1,952.05)             -                     -                       

รับชําระทุนหุนสามัญเพ่ิมทุน -                     270,300.00          -                     -                       

จายเงินปนผล (60,000,000.00)  (37,500,000.00)    (60,000,000.00)  (37,500,000.00)    

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (60,000,000.00)  (37,231,652.05)    (60,000,000.00)  (37,500,000.00)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (47,080,493.24)  (29,550,846.60)    (29,319,012.17)  (22,230,169.16)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนป 125,800,407.18 155,351,253.78   53,980,756.70   76,210,925.86     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 78,719,913.94   125,800,407.18   24,661,744.53   53,980,756.70     

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : บาท

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ ) (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

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 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย   บริษัท
ฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 

การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล
ภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวน
สินทรัพยและหน้ีสินน้ันๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 

และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของบริษัท
ในบริษัทรวม 

รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทฯ มีดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย  ลักษณะของธุรกิจ  สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ) 

บริษัท เฟมไลน จํากัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  86.48 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  52.00 

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม 

ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศวิชาชีพบัญชีที่
ออกและปรบัปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูล เ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ
ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน  หน้ีสินที่อาจเ กิดขึ้น  และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ ถือไว เ พ่ือขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบั ติการ เปด เผยขอมูลสํ าหรับกิจการที่

เก่ียวของกับรัฐบาล 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชี

สําหรับสินทรพัยประเภทอาคารชุด 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการแสดงรูปแบบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบเพ่ือใหสอดคลองกับการเสนองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบตอฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษทัสรุปไดดังน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  

ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงิน ประกอบดวย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 งบกระแสเงินสด และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ทั้งน้ีเปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สวนของผูถือหุน และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอน
หนาน้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การ
เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน) หรือกําไร
(ขาดทุน)ตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระประเมินภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของ
พนักงานดังกลาวณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 42.74 ลาน
บาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 27.13 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวง
การเปล่ียนแปลงในการรับรูและบันทึกภาระผูกพันดังกลาวโดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีน้ีมา
ใชครั้งแรก 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554

สินทรัพย
เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียลดลง (7,435,788.00)                -                                  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงานเพิม่ข้ึน 36,949,054.00                27,130,677.00                

กําไรสะสมลดลง (42,742,130.52)              (27,130,677.00)              

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลง (1,642,711.48)                -                                  

หนวย : บาท
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ในระหวางป 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

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

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมคีวามเก่ียวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบการเงิน สําหรับป 2553 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบ
การเงินปปจจุบัน ดังน้ี 

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

กอนจัด
ประเภทใหม

จัดประเภท
ใหม

หลังจัด
ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลกูหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน 415,208        13,852        429,060        256,764        8,211          264,975        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน           13,852 (13,852)       -                           8,211 (8,211)         -               

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (301,199)      (71,456)       (372,655)      (179,914)      (54,027)       (233,941)      

ภาษีเงินไดคางจาย -                    (10,234)       (10,234)        -                    (5,723)         (5,723)          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (81,690)        81,690        -               (59,750)        59,750        -               

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายในการบริการและบริหาร (271,318)      (28,623)       (299,941)      (189,123)      (26,090)       (215,213)      

คาตอบแทนผูบริหาร (28,623)        28,623        -               (26,090)        26,090        -               

งบกระแสเงินสด
ลกูหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน 49,915          (7,905)         42,010          32,192          (4,614)         27,578          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,905)          7,905          -               (4,614)          4,614          -               

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (13,934)        4,646          (9,288)          3,200            8,911          12,111          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,646            (4,646)         -               8,911            (8,911)         -               

หนวย : พันบาท
2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

บริษัทฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการเปนนายหนาตัวแทนตามเกณฑคงคาง 

บริษทัฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการรับจางทําของตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ 

บริษัทฯ รับรูรายไดสวนลดรับเมื่อไดรบัสวนลดแลว 

รายไดอื่นและคาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย เงินฝากประจําธนาคาร และตราสารทุนในความตองการของตลาด 

เงินลงทุนช่ัวคราวที่เปนตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงในมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุน คํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ วันสิ้นป บริษัทฯ รับรู
การเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีที่คาดวาจะเรียก
เก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหน้ีแตละรายประกอบ 

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ ไดแก ตนทุนงานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บจากลูกคา แสดงในราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย ตราสารทุนในความตองการของตลาด ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดและ
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงใน
มูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หลักทรัพยเผ่ือขายที่ดอยคาแสดงในราคาทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุน
หลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

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

บริษทัฯ และบริษัทยอยไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 
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การดอยคา 

ณ วันสิ้นป บริษัทฯ มีการประเมินวาสินทรัพยที่มีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากบริษัทฯ พบวามีขอบงช้ีที่ทําใหเช่ือไดวา
สินทรัพยอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน หากราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยน้ันสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผลตางน้ันเปนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจํา
ที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ยกเวนเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 

คาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป คํานวณจากกําไรสําหรับปหลังจากปรับปรุงดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปน รายจาย
หรือรายไดที่ไดรับการยกเวนในการคํานวณภาษีคูณดวยอัตราภาษีเงินไดที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร (อัตราภาษีสําหรับ
ป 2554 เทากับ 30% และสําหรับป 2553 เทากับ 25%) 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปน
มูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการภาระผูกพัน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method) 

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
นํ้าหนักระหวางป 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

เงินสดในมือ 99,930.40               144,669.38             45,660.33               86,205.75               

เงินฝากธนาคาร   -  กระแสรายวัน 940,886.34             (105,615.34) 361,842.73             122,507.84             

 -  ออมทรัพย 62,739,477.12         104,357,062.36       15,465,920.47 38,392,092.75         

เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน 14,939,620.08         21,404,290.78         8,788,321.00           15,379,950.36         

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 78,719,913.94         125,800,407.18       24,661,744.53         53,980,756.70         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : บาท

 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553 2554 2553

เงินฝากประจําจาก
  สถาบันการเงิน 40,454,549.97     40,196,399.72     40,454,549.97     40,196,399.72     4.20 - 4.35 1.64 - 2.15

ต๋ัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน
 วันที่ครบกําหนด

- ไมเกิน 3 เดือน 178,338,605.47    126,236,991.28    98,338,605.47     106,236,991.28    2.72 - 3.65 1.38 - 1.90

- มากกวา 3 - 9 เดือน 55,000,000.00     60,000,000.00     55,000,000.00     60,000,000.00     3.85 - 4.25 2.1

รวม 273,793,155.44    226,433,391.00    193,793,155.44    206,433,391.00    

หนวย : บาท
รอยละตอป
อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ลกูหนี้การคา
ลกูหนี้การคาท่ีเก่ียวของกัน 172,428,536.45    133,715,320.65    129,177,590.54    88,038,918.28      

ลกูหนี้การคาบริษัทอื่น 276,968,901.16    290,064,143.43    205,063,589.07    173,703,663.18    

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 328,931.08           55,770.00             275,891.08           55,770.00             

รวมลูกหน้ีการคา 449,726,368.69    423,835,234.08    334,517,070.69    261,798,351.46    

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,627,176.79)       (8,627,176.79)       (5,034,263.84)       (5,034,263.84)       

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 441,099,191.90    415,208,057.29    329,482,806.85    256,764,087.62    

ลกูหนี้อ่ืน
รายไดคางรับ 1,293,008.47        331,424.71           1,127,727.38        312,266.48           

คาใชจายลวงหนา 6,348,967.78        10,697,800.39      4,648,329.08        6,008,212.65        

เงินทดรองจาย 353,678.15           535,248.97           318,678.15           494,274.09           

อื่นๆ 6,189,942.15        2,287,577.41        4,306,792.60        1,395,811.96        

รวมลูกหน้ีอื่น 14,185,596.55      13,852,051.48      10,401,527.21      8,210,565.18        

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 455,284,788.45    429,060,108.77    339,884,334.06    264,974,652.80    

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คางชําระไดดังน้ี

2554 2553 2554 2553

ลกูหน้ีการคา - บริษทัยอย
ปกติและไมเกิน 3 เดือน -                      -                      822,400.00         95,450.00           

ลกูหน้ีการคา - บริษทัรวม
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 4,409,755.43      3,360,542.57      4,409,755.43      3,360,542.57      

ลกูหน้ีการคา - บริษทัที่เก่ียวของ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 162,528,638.03  130,182,278.08  118,514,292.12  84,410,425.71    

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 5,490,142.99      172,500.00         5,431,142.99      172,500.00         

ลกูหน้ีการคา - อื่น ๆ
ปกติและไมเกิน 3 เดือน 227,072,271.78  271,767,247.61  159,099,502.49  165,178,100.87  

มากกวา 3 เดือนถึง 12 เดือน 3,009,601.80      9,669,719.03      2,848,233.16      3,491,298.47      

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 46,887,027.58    8,627,176.79      43,115,853.42    5,034,263.84      

เช็ครับลงวนัที่ลวงหนา 328,931.08         55,770.00           275,891.08         55,770.00           

รวมลูกหนี้การคา 449,726,368.69  423,835,234.08  334,517,070.69  261,798,351.46  

หัก คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (8,627,176.79)    (8,627,176.79)    (5,034,263.84)    (5,034,263.84)    

ลกูหน้ีการคา - สทุธ ิ 441,099,191.90  415,208,057.29  329,482,806.85  256,764,087.62  

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหน้ีการคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือนจํานวน 38.08 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เปนลูกหน้ีการคาหนวยงานราชการหลายแหง บริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการติดตามเรียกเก็บเงิน ฝาย
บริหารของบริษัทฯเช่ือวาลูกหน้ีการคาหนวยงานราชการดังกลาว สามารถเรียกเก็บเงินไดทั้งจํานวน และจํานวนคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญที่ไดบันทึกไวในบัญชีมีความเพียงพอแลว 
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

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

งบการเงินรวม
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุนระหวางกัน 8,000 8,000 40.00 40.00        3,200        3,200        1,644        1,427 -          -          

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน บริการดานประชาสัมพันธ ถือหุนระหวางกัน 3,500 3,500 40.00 40.00        1,400        1,400      13,556      14,534 2,100             1,820

บจก.เมียนมาร สปา ทูเดย ฟารอีสท นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00           797           797        3,517        2,711 -          -          

บจก.สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -          -                 1,004           516 150         300         

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา ถือหุนระหวางกัน 20,000 20,000 33.33 33.33        6,667        6,667      60,329      56,576 6,667             6,000

รวม      12,064      12,064      80,050      75,764        8,917        8,120

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น 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 -          -          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 12,064    12,064    -          -          8,917      8,120      

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน

 

 

บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวนเงิน 1.33 ลานบาท และ 0.94 ลานบาท ตามงบการเงินของผูบริหารที่ยังไมไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามลําดับ 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 -          -          -          -          

รวม 3,459      6,059      -          -          13,838    13,838    

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุน (%) เงินปนผล
หนวย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีสวนไดเสีย
หนวย : พันบาท

ทุนท่ีออก
สัดสวน

 

ในระหวางป 2554 บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 2.60 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เฟมไลน จํากัด ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยจากจํานวนเงิน 2 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 

โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 80,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งบริษทัฯ ไดซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเพ่ือรักษาสัดสวนการถือหุนเดิมจํานวน 69,188 หุน มูลคาหุนละ 100 

บาท บริษัทยอยเรยีกชําระแลว 25% โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 



  

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

23

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

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

ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 32,196     -           32,196     32,196     -           32,196     26,367     -           26,367     26,367     -           26,367     

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล 37,935     -           37,935     37,935     -           37,935     34,352     -           34,352     34,352     -           34,352     

บมจ. บูตคินิวซิตี้ 1,058       -           1,058       1,058       -           1,058       1,058       -           1,058       1,058       -           1,058       

บมจ. ปูนซีเมนตไทย 939          -           939          939          -           939          1,020       -           1,020       1,020       -           1,020       

บมจ. สหพัฒนพิบูล 34,410     -           34,410     34,410     -           34,410     28,948     -           28,948     28,948     -           28,948     

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 1,061       -           1,061       1,061       -           1,061       1,368       -           1,368       1,368       -           1,368       

บมจ. อินเตอรฟารอีสทวิศวการ 1,544       -           1,544       1,544       -           1,544       1,375       -           1,375       1,375       -           1,375       

บมจ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 31            -           31            31            -           31            48            -           48            48            -           48            

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 22.85 ลานบาท 

ในป 2554 และ 22.62 ลานบาท ในป 2553 ตามลําดับ -           12,401     12,401     -           12,401     12,401     -           12,634     12,634     -           12,634     12,634     

รวม 109,174   12,401     121,575   109,174   12,401     121,575   94,536     12,634     107,170   94,536     12,634     107,170   

หนวย : พันบาท
2554 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนทั่วไป เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุน
สุทธิจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว บริษัทฯ ประเมินการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

อาคารและ เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง ติดต้ัง และ สินทรัพย

ท่ีดิน อาคาร เครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 159,185    71,414         73,708                  50,426         125             354,858    

ซ้ือเพิ่ม/โอนเขาระหวางป -            4,491           4,976                    2,548           402             12,417      

จําหนาย/โอนออกระหวางป -            -              (1,060) (2,100) (337) (3,497)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 159,185    75,905         77,624                  50,874         190             363,778    

คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 -            (55,635) (59,042) (36,551) -              (151,228)

คาเส่ือมราคาสําหรับป -            (7,584) (5,960) (2,946) -              (16,490)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายสําหรับป -            -              1,060                    2,100           -              3,160

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 -            (63,219) (63,942) (37,397) -              (164,558)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 159,185    15,779         14,666                  13,875         125             203,630    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 159,185    12,686         13,682                  13,477         190             199,220    

คาเส่ือมราคาที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
ป 2553 21,324      

ป 2554 16,490      

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม
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อาคารและ เคร่ืองตกแตง
สวนปรับปรุง ติดต้ัง และ สินทรัพย

ที่ดิน อาคาร เครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม
ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 159,185    59,697         55,087                  26,698      125             300,792    

ซ้ือเพิ่ม/โอนเขาระหวางป -            4,479           4,418                    2,548        402             11,847      

จําหนาย/โอนออกระหวางป -            -              -                       (2,100) (337) (2,437)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 159,185    64,176         59,505                  27,146      190             310,202    

คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 -            (51,188) (47,035) (20,540) -              (118,763)

คาเส่ือมราคาสําหรับป -            (5,372) (3,751) (1,850) -              (10,973)

คาเส่ือมราคาตัดจําหนายสําหรับป -            -              -                       2,100 -              2,100 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 -            (56,560) (50,786) (20,290) -              (127,636)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 159,185    8,509           8,052                    6,158        125             182,029    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 159,185    7,616           8,719                    6,856        190             182,566    

คาเส่ือมราคาที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
ป 2553 14,159      

ป 2554 10,973      

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2553 95,237 77,776

ป 2554 125,392 106,231

หนวย : พันบาท
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11. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา – บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 22,620,156.23      21,367,289.23      15,733,725.70      16,186,349.86      

เจาหนี้การคา – บริษัทอื่น 263,111,448.37    279,831,778.72    173,771,515.70    163,727,774.14    

รวมเจาหนี้การคา 285,731,604.60    301,199,067.95    189,505,241.40    179,914,124.00    

เจาหนี้อื่น
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและ
ผลประโยชนของพนักงานคางจาย 35,464,940.00      53,830,300.00      24,717,514.00      39,477,230.00      

คาใชจายคางจาย 22,033,390.02      17,173,390.73      17,190,157.11      14,361,788.99      

รายไดคาโฆษณารับลวงหนา 178,418.75           129,900.00           178,418.75           129,900.00           

อื่น ๆ 109,863.46           322,638.08           50,814.00              57,397.50              

รวมเจาหนี้อื่น 57,786,612.23      71,456,228.81      42,136,903.86      54,026,316.49      

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 343,518,216.83    372,655,296.76    231,642,145.26    233,940,440.49    

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. ผลประโยชนของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป 36,949,054.00                  27,130,677.00                  

บวก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ตนทุนบริการปปจจุบัน 2,654,873.00                    1,893,677.00                    

ตนทุนดอกเบ้ีย 1,738,612.00                    1,274,169.00                    

หัก  ผลประโยชนพนักงานท่ีจายปปจจุบัน (1,665,972.00)                  (1,665,972.00)                  

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป 39,676,567.00                  28,632,551.00                  

หนวย : บาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

 



  

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

(นางมาลี  ลีลาศิริวงศ )  (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล) 

27

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 39,676,567.00                  28,632,551.00                  

หัก  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ -                                   -                                   

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 39,676,567.00                  28,632,551.00                  

หนวย : บาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแกพนักงาน
ทีเ่กษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผล ประมาณการ
จากตารางมรณะไทยประจําป 2540 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 

ขอสมมุติเก่ียวกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีตแยกแตละแผนกของกลุมบริษัท  

ขอสมมุติเก่ียวกับอัตราการลาออก ประมาณการจากขอมูลในอดีตตามชวงอายุของพนักงาน 

13. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมายของบริษัทต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกําหนดใหจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวน
ถึงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองน้ีจะนําไปจายปนผลไมได 

14. เงินปนผลจาย 

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 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับป 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 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับป 2552 ในอัตราหุนละ 800 บาท คิดเปนเงิน 16 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
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15. รายไดอื่น 

รายไดอื่นไดรวมสวนลดจากการบริหารเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2554 46,679 19,529

ป 2553 45,310 16,738

หนวย : พนับาท

 

16. คาใชจายตามลักษณะ 

ในป 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 296,582         265,332         209,475         165,358         

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 222,990         215,055         154,733         148,239         

คาตอบแทนผูบริหาร 28,204           28,623           26,564           26,090           

คาเส่ือมราคา 16,490           21,324           10,973           14,159           

อื่นๆ 37,233           34,942           30,274           26,725           

รวม 601,499         565,276         432,019         380,571         

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 6.0 ลานบาท และ 2.93 ลานบาท ตามลําดับ โดยนําเงิน
ฝากประจําประเภท 3 เดือน จํานวนเงินรวม 6.0 ลานบาท และ 2.93 ลานบาท ตามลําดับ ไปเปนหลักประกันการออก
หนังสือค้ําประกัน 

17.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีบันทึกขอตกลงจางที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน
แหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอย ตองจายชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวในอัตรา 2% ของกําไรขั้นตน (ในกรณีกําไร
สุทธิหลังภาษีเงินไดตํ่ากวายอดที่คํานวนไดใหชําระ 1,000 USD) ในทุกป 
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17.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มวีงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 ลานบาท ซึ่ง
ค้ําประกันโดยกรรมการคนหน่ึงของบริษทัฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมหีลักทรัพยและบุคคลค้ําประกัน 

17.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD และ 20,114.43 USD 

ตามลําดับ จากจํานวน 200,000 USD หรือเทียบเทา 

18. รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน สินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดย
ใชนโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 และรายการธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่มี
สาระสําคัญดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

สินทรัพย
ลกูหนี้การคา 172,429              133,715              129,178              88,039                

ลกูหนี้อื่น 81                      72                      539                    116                    

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 22,620                21,367                15,734                16,186                

เงินมัดจํา 194                    194                    484                    484                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท

 

2554 2553 2554 2553

รายไดและคาใชจาย
คาบริการรับ 209,140                213,462                124,136                115,342                

รายไดอื่น 1,916                   2,010                   5,279                   5,254                   

คาบริการจาย 16,878                  17,972                  10,825                  11,221                  

คาท่ีปรึกษาจาย 600                      600                      480                      480                      

คาตอบแทนผูบริหาร 28,204                  28,623                  26,564                  26,090                  

คาใชจายอื่น -                       54                        -                       -                       

ดอกเบ้ียจาย -                       2                          -                       -                       

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานที่จะตองเปดเผย 

20. เครื่องมือทางการเงิน  

กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็ง
กําไรหรอืการคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบนัและในอนาคต  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 กลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญ ดังน้ัน
ปจจุบันบริษัทฯ จึงไมมีความเสี่ยงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ  

ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

กลุมบริษัทใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย กลุมบริษัทมีการ
ติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายที่คางชําระนานเกินกําหนด และจะพิจารณาต้ังคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายท่ีคางชําระนานเกิน 1 ป ณ ปจจุบันบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปน
สาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารท่ีอางเพ่ือการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน 

วิธีการและขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัท มีดังน้ี 

- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลา
อันใกล 

21. เงินทุนสะสมพนักงาน 

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

22. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 
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