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รายงานประจ�ำปี 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะ
กิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้
สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงานเดียวกัน ซึ่งได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่
ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลัก
ฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณ
การเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำ� เสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการด�ำเนินงาน
รวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มติชน จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส� ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
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(TRANSLATION)
AUDIT REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
To Shareholders and Board of Directors of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the accompanying consolidated and the separate statements of financial position as of December 31, 2011,
and the related consolidated and the separate statements of comprehensive income, the consolidated and the separate statements of
changes in shareholders’ equity, the consolidated and the separate statements of cash flows for the years then ended of MATICHON
PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries, and also the financial statement of MATICHON PUBLIC COMPANY. These financial
statements are the responsibility of the company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The consolidated and the separate financial
statements for the year ended December 31, 2010 of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries and also the financial statement of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED, was audited by another auditor in the same firm, who gave an unqualified
report there dated on February 17, 2011.
I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
consolidated and the separate financial position as of December 31, 2011, the consolidated and the separate results of operations and
cash flows for the years then ended of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries, and also the financial statement
of MATICHON PUBLIC COMPANY, in accordance with generally accepted accounting principles.
As described in note No. 4.1, for the year ended December 31, 2011, the Company and subsidiary companies applied the
new and revised financial reporting standards issued by The Federation of Accounting Professions, and applied them in its preparation
and presentation of the accompanying financial statement, the consolidated and separate financial statements which are effective for
accounting periods beginning on or after January 1, 2011, onwards. Accordingly, the comparative consolidated and separate financial
statements for the year ended December 31, 2010, have been new format presented in accordance with the financial statements for
the year on ended December 31, 2011.

S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED
(Wanraya Puttasatiean)
Authorised Auditor No. 4387

Bangkok,
February 20, 2012
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