บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
		
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

1 มกราคม 2554
บาท

		
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
370,250,484.24
277,749,240.41 413,701,771.88
เงินลงทุนชั่วคราว
8
483,248,616.29
551,958,909.90 358,521,594.97
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
9
254,589,312.51
229,359,042.61 241,095,585.19
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
10
139,869,332.54
136,700,630.13 154,850,249.93
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,247,957,745.58 1,195,767,823.05 1,168,169,201.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนระยะยาว
12
20,000,000.00
- 		
10,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		
3,590,737.00
1,120,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
13
748,915,391.57
778,525,963.94 800,534,617.29
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
14
6,409,024.08
7,325,475.93
653,668.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15
23,936,015.46
5,697,343.28
5,819,994.30
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
802,851,168.11
792,668,783.15 817,008,279.91
รวมสินทรัพย์
2,050,808,913.69 1,988,436,606.20 1,985,177,481.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of
As of
As of
December 31, 2012 December 31, 2011 January 1, 2011
		Baht
Baht
Baht
Notes

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
7
Temporary Investments
8
Trade and Other Receivables - Net
9
Inventories - Net
10
		
TOTAL CURRENT ASSETS		
NON-CURRENT ASSETS
Long-Term Investments
12
Loans to Employees		
Property, Plant and Equipment - Net
13
Intangible Assets - Net
14
Other Non-Current Assets
15
		
TOTAL NON-CURRENT ASSETS		
		
TOTAL ASSETS		

370,250,484.24
277,749,240.41
483,248,616.29
551,958,909.90
254,589,312.51
229,359,042.61
139,869,332.54
136,700,630.13
1,247,957,745.58 1,195,767,823.05

413,701,771.88
358,521,594.97
241,095,585.19
154,850,249.93
1,168,169,201.97

20,000,000.00
3,590,737.00
1,120,000.00
748,915,391.57
778,525,963.94
6,409,024.08
7,325,475.93
23,936,015.46
5,697,343.28
802,851,168.11
792,668,783.15
2,050,808,913.69 1,988,436,606.20

10,000,000.00
800,534,617.29
653,668.32
5,819,994.30
817,008,279.91
1,985,177,481.88

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
		
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

1 มกราคม 2554
บาท

		หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16
- 		
19,981,377.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17
147,508,881.01		 157,022,862.75 167,643,561.23
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย			
5,749,175.39		
9,975,817.14
18,775,900.69
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน
153,258,056.40
166,998,679.89 206,400,839.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
18
289,225,595.00
270,632,548.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
2,961,768.00
3,234,062.00
3,344,762.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
292,187,363.00
273,866,610.00
3,344,762.00
รวมหนี้สิน
445,445,419.40
440,865,289.89 209,745,601.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
19						
		 ทุนจดทะเบียน								
			 หุน้ สามัญ 225,349,200 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท		
225,349,200.00
225,349,200.00 225,349,200.00
		 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว								
			 หุน้ สามัญ 185,349,200 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท		
185,349,200.00
185,349,200.00 185,349,200.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			
585,000,000.00
585,000,000.00 585,000,000.00
ก�ำไรสะสม								
		 จัดสรรแล้ว								
			 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย		
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
		 ยังไม่ได้จัดสรร			
791,014,294.29
733,222,116.31 961,082,680.14
			 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,605,363,494.29 1,547,571,316.31 1,775,431,880.14
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
2,050,808,913.69 1,988,436,606.20 1,985,177,481.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

166 รายงานประจ�ำปี 2555

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of
As of
Notes December 31, 2012 December 31, 2011
		Baht
Baht

As of
January 1, 2011
Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES							
Short-Term Borrowings from Financial Institutions
16
- 		
19,981,377.82 		
Trade and Other Payables
17
147,508,881.01
157,022,862.75
167,643,561.23 		
Corporate Income Tax Payable		
5,749,175.39 		
9,975,817.14
18,775,900.69 		
		TOTAL CURRENT LIABILITIES
153,258,056.40
166,998,679.89
206,400,839.74 		
NON-CURRENT LIABILITIES							
Employee Benefit Obligation
18
289,225,595.00
270,632,548.00
Other Non-Current Liabilities		
2,961,768.00
3,234,062.00
3,344,762.00
		TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
292,187,363.00
273,866,610.00
3,344,762.00
TOTAL LIABILITIES
445,445,419.40
440,865,289.89
209,745,601.74
SHAREHOLDERS’ EQUITY						
Share Capital
19				
		 Authorized Share Capital						
			 225,349,200 Ordinary Shares @ 1.00 Baht		
225,349,200.00
225,349,200.00
225,349,200.00
		 Issued and Paid-up Share Capital						
			 185,349,200 Ordinary Shares @ 1.00 Baht		
185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00 		
Premium on - Ordinary Shares		
585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00
Retained Earnings						
		 Appropriated						
			 Legal Reserve 		
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
		 Unappropriated		
791,014,294.29
733,222,116.31
961,082,680.14
		TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
1,605,363,494.29 1,547,571,316.31 1,775,431,880.14
		TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
2,050,808,913.69 1,988,436,606.20 1,985,177,481.88

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2554
		
บาท
บาท
บาท
		สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
156,222,647.58
201,851,416.53 293,278,351.83
เงินลงทุนชั่วคราว
8
403,129,733.05
341,155,193.75 228,313,084.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
9
248,077,574.26
194,411,031.14 217,090,203.17
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
10
71,506,344.17
88,042,659.02 110,398,831.04
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
878,936,299.06
825,460,300.44 849,080,470.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
264,994,000.00
264,994,000.00 264,994,000.00
เงินลงทุนระยะยาว
12
10,000,000.00
- 		
10,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		
3,085,918.50
1,020,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
13
483,797,801.53
510,740,902.53 520,357,973.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
14
5,149,115.47
6,021,154.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15
21,800,655.07
3,711,362.17
2,621,500.00
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
788,827,490.57
786,487,419.60 797,973,473.02
รวมสินทรัพย์
1,667,763,789.63 1,611,947,720.04 1,647,053,943.34
									
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
		
As of
As of
As of
Notes December 31, 2012 December 31, 2011 January 1, 2011
		Baht
Baht
Baht
		ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
7
156,222,647.58
201,851,416.53
293,278,351.83
Temporary Investments
8
403,129,733.05
341,155,193.75
228,313,084.28
Trade and Other Receivables - Net
9
248,077,574.26
194,411,031.14
217,090,203.17
Inventories - Net
10
71,506,344.17
88,042,659.02
110,398,831.04
			 TOTAL CURRENT ASSETS
878,936,299.06
825,460,300.44
849,080,470.32
NON-CURRENT ASSETS						
Investments in Associates
11
264,994,000.00
264,994,000.00
264,994,000.00
Long-Term Investments
12
10,000,000.00
10,000,000.00
Loans to Employees		
3,085,918.50
1,020,000.00
Property, Plant and Equipment - Net
13
483,797,801.53
510,740,902.53
520,357,973.02
Intangible Assets - Net
14
5,149,115.47
6,021,154.90
Other Non-Current Assets
15
21,800,655.07
3,711,362.17
2,621,500.00
			 TOTAL NON-CURRENT ASSETS
788,827,490.57
786,487,419.60
797,973,473.02
TOTAL ASSETS
1,667,763,789.63 1,611,947,720.04 1,647,053,943.34

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
มกราคม 2554
		
บาท
บาท
บาท
			 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		16
19,981,377.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		17
109,429,258.10
110,451,837.64 128,556,962.65
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย			
5,749,175.39
2,410,249.62
12,711,743.48
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน
115,178,433.49
112,862,087.26 161,250,083.95
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		18
222,476,634.00
209,349,113.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
222,476,634.00
209,349,113.00
-   
รวมหนี้สิน
337,655,067.49
322,211,200.26 161,250,083.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น		19
		 ทุนจดทะเบียน							
			 หุน้ สามัญ 225,349,200 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท		
225,349,200.00
225,349,200.00 225,349,200.00
		 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
			 หุน้ สามัญ 185,349,200 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท		
185,349,200.00
185,349,200.00 185,349,200.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			
585,000,000.00
585,000,000.00 585,000,000.00
ก�ำไรสะสม
		 จัดสรรแล้ว
			 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย		
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
		 ยังไม่ได้จัดสรร			
515,759,522.14
475,387,319.78 671,454,659.39
			 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,330,108,722.14 ,289,736,519.78 1,485,803,859.39
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,667,763,789.63 1,611,947,720.04 1,647,053,943.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
		
As of
As of
As of
Notes December 31, 2012 December 31, 2011 January 1, 2011
		Baht
Baht
Baht
		 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES						
Short-Term Borrowings from Financial Institutions
16
19,981,377.82
Trade and Other Payables
17
109,429,258.10
110,451,837.64
128,556,962.65
Corporate Income Tax Payable		
5,749,175.39
2,410,249.62
12,711,743.48
TOTAL CURRENT LIABILITIES
115,178,433.49
112,862,087.26
161,250,083.95
NON-CURRENT LIABILITIES
Employee Benefit Obligation
18
222,476,634.00
209,349,113.00
		TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
222,476,634.00
209,349,113.00
-   
TOTAL LIABILITIES
337,655,067.49
322,211,200.26
161,250,083.95
SHAREHOLDERS’ EQUITY						
Share Capital
19				
		 Authorized Share Capital					
			 225,349,200 Ordinary Shares @ 1.00 Baht		
225,349,200.00
225,349,200.00
225,349,200.00
		 Issued and Paid-up Share Capital					
			 185,349,200 Ordinary Shares @ 1.00 Baht		
185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00
Premium on - Ordinary Shares		
585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00
Retained Earnings					
		Appropriated					
			 Legal Reserve 		
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00
		 Unappropriated		
515,759,522.14
475,387,319.78
671,454,659.39
			 TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
1,330,108,722.14 1,289,736,519.78 1,485,803,859.39
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 1,667,763,789.63 1,611,947,720.04 1,647,053,943.34

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริการ
22
ต้นทุนขายและบริการ 		
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น 		
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		
ต้นทุนทางการเงิน 		
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
23
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2555
บาท

2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท

1,378,506,002.45 1,351,675,309.62 1,076,287,307.71
(855,204,135.69) (850,412,600.46) (769,382,621.48)
523,301,866.76 501,262,709.16 306,904,686.23
81,272,306.70
66,096,525.64
60,263,098.03
(183,651,336.85) (159,640,136.61) (48,658,540.31)
(279,593,961.97) (272,851,648.88) (201,821,152.66)
(75,083.19)
(179,920.30)
(71,178.16)
141,253,791.45 134,687,529.01 116,616,913.13
(37,124,313.47) (46,138,943.84) (29,907,410.77)
104,129,477.98
88,548,585.17
86,709,502.36
-   
-  
-  
104,129,477.98
88,548,585.17
86,709,502.36

1,030,140,099.97
(742,330,269.40)
287,809,830.57
52,122,120.94
(43,631,181.88)
(199,931,429.66)
(179,920.30)
96,189,419.67
(31,468,933.28)
64,720,486.39
64,720,486.39

การแบ่งปันก�ำไร 						
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 		
104,129,477.98
88,548,585.17
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 		
					
104,129,477.98
88,548,585.17 		
		
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 							
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 		
0.56
0.48
0.47
0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

172 รายงานประจ�ำปี 2555

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended December 31, 2012 and 2011
					
CONSOLIDATED 				 SEPARATE
		 				FINANCIAL STATEMENTS 		FINANCIAL STATEMENTS
Notes
2012
2011
2012
2011
		 			
Baht 		
Baht 		
Baht 		
Baht
Revenue from Sales and Services
22
Cost of Sales and Services 		
Gross Profit
Other Income 		
Selling Expenses
Administrative Expenses 		
Finance Costs 		
Profit Before Income Tax Expense
Tax Expense
23
PROFIT FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

1,378,506,002.45
(855,204,135.69)
523,301,866.76
81,272,306.70
(183,651,336.85)
(279,593,961.97)
(75,083.19)
141,253,791.45
(37,124,313.47)
104,129,477.98
104,129,477.98

1,351,675,309.62 1,076,287,307.71 1,030,140,099.97 		
(850,412,600.46) (769,382,621.48) (742,330,269.40)		
501,262,709.16 306,904,686.23 287,809,830.57
66,096,525.64
60,263,098.03
52,122,120.94
(159,640,136.61) (48,658,540.31) (43,631,181.88)
(272,851,648.88) (201,821,152.66) (199,931,429.66)
(179,920.30)
(71,178.16)
(179,920.30)
134,687,529.01 116,616,913.13
96,189,419.67
(46,138,943.84) (29,907,410.77) (31,468,933.28)
88,548,585.17
86,709,502.36
64,720,486.39
88,548,585.17
86,709,502.36
64,720,486.39

Profit Attributable to
Shareholders of the Company		
104,129,477.98
88,548,585.17
Non-Controlling Interest		
		 			
104,129,477.98
88,548,585.17
		
Basic Earnings Per Share 							
Shareholders of the Company		
0.56
0.48
0.47
0.35

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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174 รายงานประจ�ำปี 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปันผลจ่าย
20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปันผลจ่าย
20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00

585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00

บาท

มูลค่าหุ้นสามัญ

และช�ำระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน

ทุนที่ออก

961,082,680.14
(260,804,389.00)
88,548,585.17
(55,604,760.00)
733,222,116.31
104,129,477.98
(46,337,300.00)
791,014,294.29

บาท

ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
บาท
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรแล้ว

ก�ำไรสะสม

                                                                            งบการเงินรวม

บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1,775,431,880.14
(260,804,389.00)
88,548,585.17
(55,604,760.00)
1,547,571,316.31
104,129,477.98
(46,337,300.00)
1,605,363,494.29

บาท

                       รวม
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on
Ordinary Shares
Baht
585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00

Balance as of December 31, 2010
Adjustment for Employee Benefit Obligation		
Total Comprehensive Income for the Year		
Dividend Paid
20
Balance as of December 31, 2011
Total Comprehensive Income for the Year		
Dividend Paid
20
Balance as of December 31, 2012

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.

185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00

Appropriated		
Legal Reserve
Baht 		

961,082,680.14
(260,804,389.00)
88,548,585.17
(55,604,760.00)
733,222,116.31
104,129,477.98
(46,337,300.00)
791,014,294.29

Baht

Unappropriated

Premium 		 Retained Earnings 		

		
Share Capital
Notes		
		
Baht

Issued and Paid-up

									

		

		

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
For the years ended December 31, 2012 and 2011

1,775,431,880.14
(260,804,389.00)
88,548,585.17
(55,604,760.00)
1,547,571,316.31
104,129,477.98
(46,337,300.00)
1,605,363,494.29

Baht

Total
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปันผลจ่าย
20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปันผลจ่าย
20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00

585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00

บาท

มูลค่าหุ้นสามัญ

และช�ำระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน

ทุนที่ออก

44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00

ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
บาท

จัดสรรแล้ว

1,485,803,859.39
(205,183,066.00)		
64,720,486.39 		
(55,604,760.00)		
1,289,736,519.78
86,709,502.36 		
(46,337,300.00)		
1,330,108,722.14

บาท

                       รวม

671,454,659.39
(205,183,066.00)
64,720,486.39
(55,604,760.00)
475,387,319.78  
86,709,502.36
(46,337,300.00)
515,759,522.14

บาท

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

                                                                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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185,349,200.00
185,349,200.00
185,349,200.00

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.

Balance as of December 31, 2010
Adjustment for Employee Benefit Obligation		
Total Comprehensive Income for the Year		
Dividend Paid
20
Balance as of December 31, 2011
Total Comprehensive Income for the Year		
Dividend Paid
20
Balance as of December 31, 2012

		
Share Capital
Notes		
		
Baht

Issued and Paid-up

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

585,000,000.00
585,000,000.00
585,000,000.00

on
Ordinary Shares
Baht
44,000,000.00
44,000,000.00
44,000,000.00

671,454,659.39
(205,183,066.00)
64,720,486.39
(55,604,760.00)
475,387,319.78
86,709,502.36
(46,337,300.00)
515,759,522.14

Appropriated		 Unappropriated
Legal Reserve
Baht 		
Baht

Premium 		 Retained Earnings 		

									

		

		

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
For the years ended December 31, 2012 and 2011

1,485,803,859.39
(205,183,066.00)
64,720,486.39
(55,604,760.00)
1,289,736,519.78
86,709,502.36
(46,337,300.00)
1,330,108,722.14

Baht

Total

บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2555
บาท

2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
141,253,791.45 134,687,529.01 116,616,913.13 96,189,419.67
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
				 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน						
		 ค่าเสื่อมราคา
56,980,554.06 69,209,938.87 45,094,940.42 55,314,843.54
		 ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
659,713.33
659,713.33
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1,553,477.05
620,159.86
1,351,766.95
566,688.71
		 ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
11,332,174.48
7,182,425.23
4,356,360.00
		 มูลค่าซากหนังสือพิมพ์
(664,823.97)
(664,823.97)
		 (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
(1,832,861.55) (1,800,757.07) (2,163,094.28) (1,101,151.09)
		 ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์รอจ�ำหน่าย
87,657.20
87,657.20
		 (ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(883,489.08)
(302,590.26)
1,154,986.92
(597,770.04)
		 ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
966,530.13
3,247,330.34
		 ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
(7,423,540.97) (4,861,147.29)
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25,454,288.00 30,082,927.75 18,978,197.00 23,979,690.75
		 ดอกเบี้ยรับ
(24,834,450.02) (17,159,066.35) (16,209,000.14) (11,185,792.94)
		 ดอกเบี้ยจ่าย
75,083.19
179,920.30
71,178.16
179,920.30
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
		ก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน 202,636,446.10 221,174,327.59 169,247,137.52 163,433,506.10
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(30,963,129.30)
9,160,166.47 (54,727,872.79) 24,736,488.94
			 สินค้าคงเหลือ
3,288,308.43 19,763,436.75 16,536,314.85 22,356,172.02
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(18,238,672.18)
122,651.02 (18,089,292.90) (1,089,862.17)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
			 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(9,807,120.36) (11,777,974.83) (1,315,718.16) (18,379,687.73)
			 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(272,294.00)
(110,700.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
146,643,538.69 238,331,907.00 111,650,568.52 191,056,617.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2012 and 2011
		
CONSOLIDATED		

SEPARATE
		 FINANCIAL STATEMENTS			 FINANCIAL STATEMENTS
Notes
2012
2011
2012
2011
		
Baht
Baht		 Baht		 Baht
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before Income Tax
141,253,791.45 134,687,529.01 116,616,913.13 96,189,419.67
Adjustments to Profit before Income Tax for
				 Cash Receipt (Paid) from Operation					
		 Depreciation
56,980,554.06 69,209,938.87 45,094,940.42 55,314,843.54
		 Wirte-off of Fixed Assets
659,713.33
659,713.33
		 Amortization of Intangible Asset
1,553,477.05
620,159.86
1,351,766.95
566,688.71
		 Provision for Discount on Returned Books
11,332,174.48
7,182,425.23
4,356,360.00
		 Newspaper Residual Values
(664,823.97)
(664,823.97)
		 (Reversal) Doubtful Debt
(1,832,861.55) (1,800,757.07) (2,163,094.28) (1,101,151.09)
		 Loss on Disposal of Assets for Sale
- 		
87,657.20
87,657.20
		 (Gain) Loss on Disposal of Assets
(883,489.08)
(302,590.26)
1,154,986.92
(597,770.04)
		 Loss on Declining in Value of Inventories
966,530.13
3,247,330.34
		 Estimated Cost of Returned Book
(7,423,540.97) (4,861,147.29)
		 Employee Benefit Obligation
25,454,288.00 30,082,927.75 18,978,197.00 23,979,690.75
		 Interest Income
(24,834,450.02) (17,159,066.35) (16,209,000.14) (11,185,792.94)
		 Interest Expense
75,083.19
179,920.30
71,178.16
179,920.30
Profit from Operating before Changes in
		 Operating Assets and Liabilites
202,636,446.10 221,174,327.59 169,247,137.52 163,433,506.10
(Increase) Decrease in Operating Assets
			 Trade and Other Receivables
(30,963,129.30)
9,160,166.47 (54,727,872.79) 24,736,488.94
			 Inventories
3,288,308.43 19,763,436.75 16,536,314.85 22,356,172.02
			 Other Non-Current Assets
(18,238,672.18)
122,651.02 (18,089,292.90) (1,089,862.17)
Increase (Decrease) in Operating Liabilities
			 Trade and Other Payables
(9,807,120.36) (11,777,974.83) (1,315,718.16) (18,379,687.73)
			 Other Non-Current Liabilities
(272,294.00)
(110,700.00)
Cash Received (Paid) from Operating Activities
146,643,538.69 238,331,907.00 111,650,568.52 191,056,617.16

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
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บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมายเหตุ

2555
บาท

งบการเงินรวม
2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท

		 เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(6,861,241.00) (20,254,768.75) (5,850,676.00) (19,813,643.75)
		 เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
(7,369,818.50) (1,120,000.00) (6,965,000.00) (1,020,000.00)
		 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
4,899,081.50
4,899,081.50
		 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(43,975,465.39) (54,929,654.59) (26,568,485.00) (41,761,054.34)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
93,336,095.30 162,027,483.66 77,165,489.02 128,461,919.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
		 เงินสดรับ (จ่าย) เงินลงทุนชั่วคราว
68,710,293.61 (193,437,314.93) (61,974,539.30) (112,842,109.47)
		 เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาว
10,000,000.00
10,000,000.00
		 เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
(20,000,000.00)
(10,000,000.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
(45,056,271.70) (47,442,067.23) (35,838,105.43) (45,605,374.98)
		 เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
18,203,204.38
706,501.29 16,164,704.38
668,501.29
		 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(637,025.20) (7,249,284.64)
(479,727.52) (6,545,160.78)
		 เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
24,357,330.63 15,208,208.50 15,741,888.06 10,201,347.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
45,577,531.72 (222,213,957.01) (76,385,779.81) (144,122,796.25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(19,981,377.82)
(19,981,377.82)
		 เงินปันผลจ่าย
(46,337,300.00) (55,604,760.00) (46,337,300.00) (55,604,760.00)
		 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
(75,083.19)
(179,920.30)
(71,178.16) (179,920.30)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(46,412,383.19) (75,766,058.12) (46,408,478.16) (75,766,058.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
92,501,243.83 (135,952,531.47) (45,628,768.95) (91,426,935.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
7
277,749,240.41 413,701,771.88 201,851,416.53 293,278,351.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
7
370,250,484.24 277,749,240.41 156,222,647.58 201,851,416.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2012 and 2011
		
CONSOLIDATED			

SEPARATE
		 FINANCIAL STATEMENTS			FINANCIAL STATEMENTS
Notes
2012
2011
2012
2011
		
Baht
Baht		 Baht		 Baht
		Cash Paid for Employee Benefit Obligation

(6,861,241.00) (20,254,768.75) 5,850,676.00) (19,813,643.75)
(7,369,818.50) (1,120,000.00) (6,965,000.00) (1,020,000.00)
4,899,081.50
4,899,081.50
(43,975,465.39) (54,929,654.59) (26,568,485.00) (41,761,054.34)
93,336,095.30 162,027,483.66 77,165,489.02 128,461,919.07

		 Cash Paid for Loans to Employees
		 Cash Received from Loans to Employees
		 Cash Paid for Tax Expense
Net Cash Provided from (Used in) Operating Activities
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
		Cash Received (Paid) for Temporary Investments
68,710,293.61 (193,437,314.93) (61,974,539.30) (112,842,109.47)
		 Cash Received from Long-Term Investments
10,000,000.00
10,000,000.00
		 Cash Paid for Long-Term Investments
(20,000,000.00)
(10,000,000.00)
		 Cash Paid for Purchases of Fixed Assets
(45,056,271.70) (47,442,067.23) (35,838,105.43) (45,605,374.98)
		 Cash Received from Disposal of Fixed Assets
18,203,204.38
706,501.29 16,164,704.38
668,501.29
		 Cash Paid for Purchases of Intangible Asset
(637,025.20) (7,249,284.64)
(479,727.52) (6,545,160.78)
		 Cash Received from Interest Income
24,357,330.63 15,208,208.50 15,741,888.06 10,201,347.69
Net Cash Provided from (Used in) Investing Activities
45,577,531.72 (222,213,957.01) (76,385,779.81) (144,122,796.25)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
		 Cash Received from Short-Term Borrowings 					
			 from Financial Institutions
(19,981,377.82)
(19,981,377.82)
		 Dividend Paid
(46,337,300.00) (55,604,760.00) (46,337,300.00) (55,604,760.00)
		 Cash Paid in Interest Expense
(75,083.19)
(179,920.30)
(71,178.16) (179,920.30)
Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities
(46,412,383.19) (75,766,058.12) (46,408,478.16) (75,766,058.12)
Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
92,501,243.83 (135,952,531.47) (45,628,768.95) (91,426,935.30)
Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Period 7
277,749,240.41 413,701,771.88 201,851,416.53 293,278,351.83
Cash and Cash Equivalent at the Ending of the Period 7
370,250,484.24 277,749,240.41 156,222,647.58 201,851,416.53

Notes to the financial statements are an integral part of the above financial statements.
ANNUAL REPORT 2012

181

บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
     1. ข้อมูลทั่วไป
			 บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001451 สถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
			 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และการให้บริการโฆษณา และจัดท�ำสื่อโฆษณาทุกชนิดรวม
ถึงรับจ้างท�ำวัสดุโฆษณาทุกชนิด รับจัดงานนิทรรศการและกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาต่างๆ
     2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศ
		 ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
		 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดท�ำงบการเงินเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐาน
		 หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และ
		 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 เพือ่ ความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มกี ารแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินทีจ่ ดั ท�ำ
		 เป็นภาษาไทย
     3. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
3.1 ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) หลังจาก
		 ได้ตัดยอดคงเหลือ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย
		 ตามอัตราส่วน ดังนี้
		 ชื่อกิจการ		
ประเภทธุรกิจ		
ลักษณะ		สัดส่วนเงินลงทุน
				
		
ความสัมพันธ์		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
							
2555		 2554
บริษัท งานดี จ�ำกัด
บริษัท ข่าวสด จ�ำกัด
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ขายสิ่งพิมพ์		
ขายสิ่งพิมพ์ โฆษณา
และบริการจัดงาน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัทย่อย

99.96%		 99.96%

ไทย

บริษัทย่อย

99.99%		 99.99%

ไทย

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2012 and 2011
     1. General Information
			 The Company was registered as a public company on December 2, 1993, registration number 0107536001451. Its office
is located at 12 Tethsaban-Narueman Road, Prachanivate 1, Ladyao, Chatuchuk, Bangkok, Thailand.
			 The Company’s main business activities are publishing newspapers, pocket books and journal, advertisement service
and preparation of all types of advertising media including engagement of all types of advertising material, engagement of
organizer for exhibition and various activities, and also providing training service and various seminar.
     2. Basis of Financial Statements Preparation
2.1 The financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards including related interpretations and
		 guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions, applicable rules and regulation of the Securities and
		 Exchange Commission.
2.2 Their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business
		 Development dated September 28, 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
2.3 In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards , the Company’s management had
		 to make some estimates and suppositions which may have an effect on the amount shown for revenues, expenses, assets
		 and liabilities and also on the disclosures concerning contingent assets and liabilities, therefore the actual result may differ
		 from the estimated amount.
2.4 For the convenience of the user of financial statements, an English language of the financial statements has been translated
		 from the statutory financial statements that are issued in the Thai language.
     3. Basis of Consolidation
3.1 In preparation of the consolidated financial statements, the company will only take its subsidiary company which is under the
main control of MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED into account, after having eliminated the remaining balances and
transactions among themselves. As of December 31, 2012, and 2011 which holds shares in subsidiary companies with
percentage of shareholding as follows :
Company’s Name		
Type of Business
Relationship Percentage of Shareholdings
						 As of December 31,
						
2012		2011

		
		

Ngandee CO., LTD.
Khao-Sod CO., LTD.

Printed media sales
Printed media sales,
advertising sales and
exhibition arrangement

Subsidiary
Subsidiary

99.96%
99.99%

99.96%
99.99%

Country

THAILAND
THAILAND
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3.2
		
3.3
		

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยส�ำหรับรายการที่เหมือนกันจะใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ในการ
จัดท�ำงบการเงินรวม
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น สิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท มติชน จ� ำกัด (มหาชน) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.90 ในการจัดท�ำงบการเงินรวม บริษัทฯ ค�ำนวณเงินลงทุนในบริษัทย่อยเสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ 100

     4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทมี่ ผี ลบังคับใช้ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้
     5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
			 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีใหม่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557
บริษัทฯ ยังไม่ได้นำ� มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
แนวปฏิบัติทางบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
						
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
						
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
						
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
						

การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้-การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้
คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
						
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

			
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั ฯ ต้องระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ซึ่งปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในงวดที่เริ่มน�ำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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3.2
		
3.3
		
		

Accounting policy of the subsidiary companies will utilize the same policy as of the MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
in the preparation of the consolidated financial statements.
The accounting period ended of the above subsidiary companies are the same as the MATICHON PUBLIC COMPANY
LIMITED. Investments in subsidiary companies with the shareholdings from 99.90% are treated as holdings of 100% in
preparation of consolidated financial statements.

     4. New Financial Reporting Standard
			 New accounting standard which is effective for accounting period beginning on or after January 1, 2012, is as follow:
TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
Accounting standard will not have any impact on the financial statements.
     5. New financial reporting standards not yet effective
			 New accounting standards, financial reporting standards, interpretations accounting standards, interpretations financial
reporting standards and accounting guidance, which are effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2013
and 2014, that the Company has not adopted, are as follow:
Effective on or after January 1, 2013
Accounting Guidance
Transfer of Financial Asset
TAS 12				
Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8				
Operating Segments
TSIC 10				
Government Assistance – No Specific Relation to Operation Activities
TSIC 21				
Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25				
Income Taxes – Changes in Tax Status of an Enterprise or its Shareholder
Effective on or after January 1, 2014
TFRIC 4				
TFRIC 12			
TFRIC 13			
TSIC 29				

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
Service Concession Arrangement
Customer Loyalty Programs
Disclosure - Service Concession Arrangement

		
The management of the Company believes that above financial reporting standards will not have any impact on the financial
statements when they are applied. Except, TAS 12 “Income Taxes” requires the Company to specify the temporary difference occurring
from the difference in the value of assets and liabilities between the accounting criteria and tax for the acknowledgement on the
tax impact which is the deferred tax assets or liabilities following the specified criteria. Currently, the management of the Company is
assessing the impacts on the financial statements for the period when the accounting standard is applied.
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     6. นโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
6.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท�ำงบการเงิน
					 เกณฑ์การวัดมูลค่าทีใ่ ช้จดั ท�ำงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้รว่ มกับเกณฑ์อนื่ ๆ ส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ บางประเภท
		 ที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
6.2 เงินตราต่างประเทศ
					 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ
		 ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด ผลก�ำไรหรือขาดทุน
		 จากการแปลงค่านี้แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนของงวดนั้น
6.3 เครื่องมือทางการเงิน
					 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า
		 และลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
					 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ทีไ่ ม่ตดิ ภาระ
		 ค�้ำประกัน
6.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
					 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค�ำนวณเป็นร้อยละจากการจัดกลุม่ ลูกหนีจ้ ำ� แนก
		 ตามอายุของหนี้ที่ค้างช�ำระที่มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป และจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระ
6.6 ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
					 ประมาณการลดหนีท้ เี่ กิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึน้ โดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดส่งในอดีตโดยถัวเฉลีย่
		 และจากการฝากขายหนังสือ
6.7 สินค้าคงเหลือ
					 สินค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า ส่วนสินค้าคงเหลือ
		 ประเภทหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คบันทึกในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง
6.8 ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
					 ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืนค�ำนวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ และ
		 จากการฝากขายหนังสือ
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     6. Summary of Significant Accounting Policies
6.1 Basis of measurement
					 The financial statements have been prepared on the historical cost basis including other basis. Some of assets and
		 liabilities have been prepared on other basis would be disclosed for basis of measurement in involve accounting policies.
6.2 Items Denominated in Foreign Currencies
					 Items denominated in foreign currencies are recorded in Baht at the prevailing exchange rate when the transactions
		 occur, and their balances of assets and liabilities at the ended of period are converted into Baht at the prevailing exchange
		 rate on that date. Realized gain or loss arising from such conversion is shown as revenues or expenses in the profit or loss.
6.3 Financial Instruments
					 Financial assets were shown in the statements of financial position composed of cash and cash equivalents,
		 investments, trade and other receivables and loans. Financial liabilities were shown in the statement of financial position
		 composed of short - term borrowings from financial institutions and trade and other payables. The particular accounting
		 policy of each items are disclosed in each individual section.
6.4 Cash and Cash Equivalent
					 Cash and cash equivalent includes bank deposit in type of saving accounts, current accounts and fixed accounts
		 maturing within 3 months without guarantee obligation.
6.5 Trade Account Receivable, Other Receivable and Allowance for Doubtful Accounts
					 Trade and other accounts receivable are stated at the net realizable value, allowance for doubtful accounts are
		 estimated from those account receivable which are likely to be uncollectible.
6.6 Allowance for Returned Books
					 Estimates the allowance for returned which were estimated by consideration from the rate of books returned compared
		 with the average delivery rate in the past and the consignment of the book.
6.7 Inventories
					 Inventories of printing paper and printing supplies are recorded at cost under FIFO method or net realizable value,
		 whichever is the lower. Inventories of pocket books are valued at cost using the specific method.
6.8 Estimates Cost for Returned Books
					 Estimates cost of allowance for returned books which were computed from the average rate of cost of goods sold
		 multiplied with the estimate allowance of reduced debt incurred from books returned and the consignment of the book.
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6.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
					 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
6.10 เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวอื่น
				 - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่าของ
					 เงินลงทุน (ถ้ามี) บริษัทฯ จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวดเมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนหรือ
					 เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
				 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
6.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
					 ที่ดิน ณ วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันเริ่ม
		 รายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณตามวิธี
		 เส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณ ดังนี้
				 - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20
ปี
				 - เครื่องจักร
5–7
ปี
				 - ลิฟต์โดยสาร
10
ปี
				 - อื่น ๆ
5
ปี
					 บริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
					 ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค�ำนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับมูลค่าตามบัญชีและ
		 รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนของงวดนั้น
6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
					 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมส�ำเร็จรูป แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
		 การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
					 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทหัวหนังสือพิมพ์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
6.13 การด้อยค่า
					 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
		 ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ หรือหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีม่ สี นิ ทรัพย์ทกี่ ำ� ลัง
		 พิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
		 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
					 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ ๆ ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน ซึง่ ยังไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่า
		 ทุกปี โดยไม่ค�ำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
					 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
		 การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
				 - มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือ
					 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
				 - ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์จะถูกคิดลด
					 เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่เป็นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไป
					 ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
				 - สินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดเงินสดซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อนื่ ๆ จะพิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้อง
					 กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
		 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
				 - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่คา่ ความนิยมทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการทีใ่ ช้ในการก�ำหนด
					 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนได้เปลีย่ นแปลงไปภายหลังจากรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุดแล้ว เพียงเพือ่ ให้มลู ค่าตามบัญชี
					 ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
					 การด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน
				 - การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
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6.9 Investments in Subsidiary Companies
					 Investments in subsidiary companies are recorded by cost method less allowance for impairment (if any).
6.10 Temporary and Other Long-Term Investments
				 - Investments in non-marketable securities which are held as a general investment are shown at cost price and also
		 adjusted the allowance for impairment. The Company recognized the change of the value of general investments in the
		 statements of comprehensive income when there is a disposal of the investment or the impairment of investment.
				 - Held to maturity debt instrument stated at amortized cost.
6.11 Property, Plant and Equipment
					 Land are recorded at cost on the transaction date. Plant and equipment are recorded at cost on the transaction date
		 less accumulated depreciation (if any). Depreciation is calculated on a straight-line basis over the approximate useful life
		 as follows:
				 - Building and building improvements			
20
years
				 - Machines		
5-7
years
				 - Elevator 			
10
years
				 - Other			
5
years
					 The Company did not carry depreciation for land and asset being construction.
					 Gain or loss from disposal of land, plant and equipment is computed from discrepancy between net cash received
		 and book value and recognized as revenue or expense in the gain or loss for the period.
6.12 Intangible Assets and Amortization
					 Intangible Assets of Computer Software are valued in initial historical cost deducted by accumulated amortization;
		 amortization is calculated by reference to its cost on a straight line method over the 5 years useful life.
					 Intangible Assets of Head of Newspaper are recorded by at cost less allowance for impairment (if any).
6.13 Impairment
					 The carrying amounts of assets are assessed at the end of each reporting period to determine whether there is any
		 indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated of asset or its
		 cash-generating unit to which the asset is included in the recognition of an impairment loss when the recoverable amount
		 less than the carrying amount of the asset or its cash generating unit.
					 Goodwill and other intangible assets with indefinite useful lives, and intangible assets not yet available for use, are
		 tested for impairment annually, even though there is no indicator of impairment are identified.
					 Impairment loss is recognized as expenses in profit or loss immediately.
		 Calculation of Recoverable Amount
				 - The recoverable amount is the higher of the asset’s fair value less cost to sell of asset or the cash-generating unit or
					 its value in use.
				 - In assessing value in use of an asset by estimating the present value of future cash flows generated by the asset,
					 discounted using a pre-tax discount rate which reflects current market assessments of the time value of money and
					 the risks specific to the asset.
				 - The asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount
					 is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.
		 Reversals of Impairment Loss
				 - The loss on impairment of assets excluding goodwill recognized in the prior period will be reversed if the estimation
					 for indicated net realizable value changes since the last impairment loss was recognized. The carrying amount of the
					 asset not exceed just to be the carrying amount that would have been (net of depreciation or amortization), if no
					 impairment loss had been recognized.
				 - Reversals of impairment loss will be recognized as income in profit or loss immediately.
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6.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
					 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงโดยราคาทุน
6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้น
				 - กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์ระยะยาว
				 - กลุม่ บริษทั ฯ บันทึกรับรูผ้ ลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
					 ประเทศไทย และตามโครงการผลประโยชน์จากการท�ำงานครบ 10 ปี กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่ง
					 ค�ำนวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(ActuarialTechnique)
					 และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึง่ ประมาณการจากมูลค่า
					 ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีค่ รบก�ำหนดในเวลาใกล้เคียง
					 กับก�ำหนดช�ำระของหนีส้ นิ ดังกล่าว กระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
					 อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น กลุ่มบริษัทฯ แสดงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย
					 ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวดเพือ่ กระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการ
					 จ้างงาน
6.16 ประมาณการหนี้สิน
					 กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
		 จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อ
		 จ่ายช�ำระภาระผูกพัน และจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยก
		 ต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายช�ำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
6.17 การรับรู้รายได้
				 - รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค และเศษซากหนังสือ รับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า
				 - รายได้จากการบริการ รับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
				 - รายได้จากการโฆษณา รับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
				 - ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับโดยค�ำนวณจากเงินต้นคงค้าง
6.18 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
				 - ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
6.19 ภาษีเงินได้
					 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนตามภาษีเงินได้ที่ต้องช�ำระโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ประกาศใช้
		 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.20 ก�ำไรต่อหุ้น
					 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับงวดด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันสิ้น
		 งวดบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้คำ� นวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
6.21 การจัดสรรก�ำไรสะสม
					 การจัดสรรก�ำไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรเมื่อได้รับอนุมัติจาก
		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
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6.14 Trade and Other Payables
					 Trade and other payables were shown in cost value.
6.15 Employee Benefit
		 Short-term Employee Benefits
				 - The Group is recognized salary, wage, bonus, social security fund and provident fund are expense on date the trans
					 actions occur.
		 Long-term Employee Benefits
				 - The Group provides for post employment benefits to or retirement indemnity employees under the labor laws applicable
					 in Thailand and the project benefits from a full 10 years, the Group recognizes liabilities for employee benefits are
					 calculated by the actuarial techniques. Estimates based on actuarial principles (Actuarial Technique) and benefits
					 are discounted using the discount factor is estimated for each unit. (Projected Unit Credit Method) The estimated
					 future cash flows shall reflect employee salaries, turnover rate, mortality, length of service and other. The Group
					 recorded provision of employee benefit is non – current liabilities. The costs associated with providing these benefits
					 are charged to the gain or loss for the period so as to spread the cost over the employment period during which the
					 entitlement to benefits is earned.
6.16 Provision of Liabilities
					 The Group are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events,
		 it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can
		 be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset
		 but only when the reimbursement is virtually certain.
6.17 Recognition of Revenues
				 - Revenues from sales newspaper pocket books and scrap are recognized when the goods are delivered.
				 - Revenues from income from exhibition arrangement is recognized when service are provided.
				 - Revenues from advertisement is recognized when service are provided.
				 - Interest income is recognized in accordance with the period of time and computed from the accrued principal balance.
6.18 Recognition of Expenses
					 Expenses are recognized on an accrual basis.
6.19 Income Tax
					 Income tax expenses are recognized as expenses in profit or loss as income tax to be paid, using tax rates enacted
		 at the end of each reporting period.
6.20 Basic Earnings per Share
					 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period with weighted average the number of issued
		 and paid-up shares. The Company did not calculate the fully diluted earnings per share since it has no ordinary share
		 equivalent.
6.21 The Appropriation of Retained Earnings
					 The appropriation of retained earnings is attributable to the Public Company Act. 2535 (1992) which the company
		 will appropriate reserve when it was approved by the company board of directors meeting which will be respectively reported
		 to the shareholders meeting.
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6.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
					 ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
		 ทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
		 ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
		 ที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
					 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
		 การประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
		 ดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
					 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
		 ลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
		ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
					 ในการประมาณการลดหนีจ้ ากการรับคืนหนังสือ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณการลดหนีจ้ ากการรับคืนหนังสือตามเงือ่ นไข
		 การขายที่ก�ำหนดไว้
		ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
					 ในการประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืนจากการรับคืนหนังสือตาม
		 เงื่อนไขการขายที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ค�ำนวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
					 ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
		 เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
					 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกผลขาดทุน
		 จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องคาดการณ์
		 รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
					 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
					 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
		 ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ�ำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
		 ในอนาคต อัตรามรณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก�ำหนดอัตราคิดลดผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ได้พจิ ารณาถึงอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะทีเ่ ปิดเผยทัว่ ไป
		 ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
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6.22 Significant Accounting Judgments and Estimates
					 In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards, the Company’s management
		 had to make some judgment and estimates which may have an effect on the amount shown in financial statements and
		 notes to financial statements, therefore the actual result may differ from the estimated amount. Significant estimates and
		 provisions are as follows:
		Lease
					 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required
		 to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset have been transferred,
		 taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for Doubtful Accounts –Trade Receivables Books
					 In determining an allowance for doubtful accounts-trade receivables, the management needs to make judgment and
		 estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing
		 economic condition.
		 Provision for Discount from Returned Goods
					 In determining a provision for discount from returned goods, the management makes a provision for discount from
		 returned goods according to sale condition.
Estimated cost of Returned Books
					 In estimating the cost of returned books, the management uses the discretion in estimating the cost of returned books
		 from the book returned according to sale condition which calculated from average cost of goods sold rate multiply provision
		 for discount from returned books.
Property, plant and equipment and depreciation
					 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives
		 and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any
		 changes.
					 In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis
		 and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying
		 amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the
		 review.
		 Intangible assets and amortization
					 Intangibles are systematically amortized over their estimated useful lives, and are subject to impairment if there is
		 an indication they may be impaired.
Post Employment Benefits
					 The obligation under defined benefit plan is determined based on actuarial valuations. Inherent within these
		 calculations are assumptions as to discount rates, future salary increases, mortality rates and other demographic factors. In
		 determining the appropriate discount rate, an independent actuary selects an interest rate that reflects the current economic
		 situation. The mortality rate is based on publicly available mortality tables for the country. However, actual post-retirement
		 costs may ultimately differ from these estimates.
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     7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 ประกอบด้วย
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจ�ำ	
สลากออมสิน
รวม

3,286,239.40
5,208,092.49
161,415,777.34
10,297,666.65
190,042,708.36
370,250,484.24

1,981,194.25
5,462,671.73
177,112,775.12
5,624,795.70
87,267,803.61
300,000.00
277,749,240.41

1,015,730.75
5,208,092.49
114,258,849.88
2,344,578.06
33,395,396.40
156,222,647.58

1,438,936.25
3,126,344.73
132,949,469.60
703,869.68
63,632,796.27
201,851,416.53

     8. เงินลงทุนชั่วคราว
			 ประกอบด้วย
									งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
								
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
								
บาท		
บาท
ร้อยละ		ร้อยละ
เงินฝากประจ�ำ อายุ 4 – 12 เดือน
ตั๋วแลกเงิน อายุ 4 – 12 เดือน
			 รวม			
								
								
								
เงินฝากประจ�ำ อายุ 4 – 12 เดือน
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483,248,616.29
483,248,616.29

491,958,909.90
60,000,000.00
551,958,909.90

2.50 – 4.05
3.00 – 4.25

0.50 – 3.90
3.00 – 4.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
ร้อยละ		ร้อยละ
403,129,733.05

341,155,193.75

2.50 – 4.05

0.50 – 3.90

     7. Cash and Cash Equivalents
		 Consist of:
			
							
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
									
As of			
As of
								
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		 December 31, 2011
								
Baht		
Baht
Baht		
Baht
Cash					
Cheque on Hand
Saving Deposit Accounts
Current Deposit Accounts
Fixed Deposit Accounts
Savings Lottery		
			 Total

3,286,239.40
5,208,092.49
161,415,777.34
10,297,666.65
190,042,708.36
370,250,484.24

1,981,194.25
5,462,671.73
177,112,775.12
5,624,795.70
87,267,803.61
300,000.00
277,749,240.41

1,015,730.75
5,208,092.49
114,258,849.88
2,344,578.06
33,395,396.40
156,222,647.58

1,438,936.25
3,126,344.73
132,949,469.60
703,869.68
63,632,796.27
201,851,416.53

     8. Temporary Investment
		 Consist of:
							
Consolidated Financial Statements
Interest Rate
									
As of			
As of
								
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		 December 31, 2011
								
Baht		
Baht
%		
%
Fixed Deposit Accounts for 4-12 Months
Bill of Exchange for 4-12 Months
			 Total		

483,248,616.29
483,248,616.29

491,958,909.90
60,000,000.00
551,958,909.90

2.50 – 4.05
3.00 – 4.25

0.50 – 3.90
3.00 – 4.25

							
Consolidated Financial Statements
Interest Rate
									
As of			
As of
								
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		 December 31, 2011
								
Baht		
Baht
%		
%
Fixed Deposit Accounts for 4-12 Months

403,129,733.05

341,155,193.75

2.50 – 4.05

0.50 – 3.90
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     9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
			 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ลูกหนี้การค้า		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ประมาณการลดหนี้จากการ
			 รับคืนหนังสือ
		 รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น					
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
			 รวม			

325,598,142.22 300,486,738.09
(35,294,805.48) (37,127,667.03)

255,752,215.16 206,791,106.42
(15,951,848.81) (18,114,943.09)

(56,510,871.24) (45,178,696.76)
233,792,465.50 218,180,374.30
24,587,090.04 16,545,508.86
(3,790,243.03) (5,366,840.55)
20,796,847.01 11,178,668.31
254,589,312.51 229,359,042.61

(4,356,360.00)
235,444,006.35
12,633,567.91
12,633,567.91
248,077,574.26

188,676,163.33
7,311,465.33
(1,576,597.52)
5,734,867.81
194,411,031.14

			 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ แยกตามอายุได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
51,797,001.12 25,536,950.65 46,219,854.62 22,075,910.67
ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
		 และตั๋วเงินรับ					
		 อยู่ในก�ำหนดช�ำระ
179,410,912.00 194,896,998.65 181,457,480.77 160,645,471.60
		 เกินก�ำหนดช�ำระ				
			 - ไม่เกิน 3 เดือน
38,465,654.31 43,084,694.57
6,332,261.40
4,453,317.95
			 - มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
19,643,751.47
1,085,054.25
2,696,732.57
658,827.25
			 - มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
3,161,519.75
880,587.10
2,237,600.00
523,207.10
			 - มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
1,337,771.90
1,243,766.86
843,802.00
236,543.76
			 - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
34,781,532.57 33,758,686.01 15,964,483.80 18,197,828.09
					 รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
325,598,142.22 300,486,738.09 255,752,215.16 206,791,106.42
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(35,294,805.48) (37,127,667.03) (15,951,848.81) (18,114,943.09)
			 ประมาณการลดหนี้จากการ
				 รับคืนหนังสือ
(56,510,871.24) (45,178,696.76) (4,356,360.00)
						 สุทธิ
233,792,465.50 218,180,374.30 235,444,006.35 188,676,163.33
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     9. Trade and Other Receivables – Net
			 Consist of:
							
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
		
As of			
As of
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		December 31, 2011
Baht		Baht
Baht		Baht
Trade Receivables and Notes Receivables
Less Allowance for Doubtful Accounts
			
Estimated of Allowance for Returned Book
		 Trade and Notes Receivables-Net
Other Receivables
Less Allowance for Doubtful Accounts
		 Other Receivables -Net
			 Total		

325,598,142.22
(35,294,805.48)
(56,510,871.24)
233,792,465.50
24,587,090.04
(3,790,243.03)
20,796,847.01
254,589,312.51

300,486,738.09
(37,127,667.03)
(45,178,696.76)
218,180,374.30
16,545,508.86
(5,366,840.55)
11,178,668.31
229,359,042.61

255,752,215.16
(15,951,848.81)
(4,356,360.00)
235,444,006.35
12,633,567.91
12,633,567.91
248,077,574.26

206,791,106.42
(18,114,943.09)
188,676,163.33
7,311,465.33
(1,576,597.52)
5,734,867.81
194,411,031.14

		 Trade and notes receivables were classified by aging as follows:
							
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
		
As of			
As of
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		December 31, 2011
Baht		Baht
Baht		Baht
Trade Account Receivable which not issued Invoice
Trade Account and Notes Receivable
		 which issued Invoice
		 Trade Accounts and Notes Receivable
			 Due for Payment
Aging of Trade Accounts and Notes Receivable:
			 - Less than 3 months
			 - 3 months but not over 6 months
			 - 6 months but not over 9 months
			 - 9 months but not over 12 months
			 - Over 12 months
					 Total
Less Allowance for Doubtful Debts
			 Estimated of Allowance for Returned Book
Trade Accounts and Notes Receivable-Net

51,797,001.12

25,536,950.65

46,219,854.62

22,075,910.67

179,410,912.00

194,896,998.65

181,457,480.77

160,645,471.60

38,465,654.31
19,643,751.47
3,161,519.75
1,337,771.90
34,781,532.57
325,598,142.22
(35,294,805.48)
(56,510,871.24)
233,792,465.50

43,084,694.57
1,085,054.25
880,587.10
1,243,766.86
33,758,686.01
300,486,738.09
(37,127,667.03)
(45,178,696.76)
218,180,374.30

6,332,261.40
2,696,732.57
2,237,600.00
843,802.00
15,964,483.80
255,752,215.16
(15,951,848.81)
(4,356,360.00)
235,444,006.35

4,453,317.95
658,827.25
523,207.10
236,543.76
18,197,828.09
206,791,106.42
(18,114,943.09)
188,676,163.33
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				 ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
รายได้ค้างรับ		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น					
				 รวม			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
				 รวม			

6,631,963.79
6,447,364.76
2,144,181.61
3,051,961.18
1,343,324.63
4,968,294.07
24,587,090.04
(3,790,243.03)
20,796,847.01

602,759.49
5,366,840.55
2,003,263.91
2,574,841.79
1,906,155.44
4,091,647.68
16,544,508.86
(5,366,840.55)
11,178,668.31

6,631,963.79
1,528,567.35
1,920,263.88
1,343,324.63
1,209,448.26
12,633,567.91
12,633,567.91

602,759.49
1,576,597.52
1,499,347.19
1,453,151.80
1,906,155.44
273,453.89
7,311,465.33
(1,576,597.52)
5,734,867.81

				 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
		
งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
			 ตัดจ�ำหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(37,127,667.03) (39,879,888.30)
(5,977,397.77) (1,221,922.49)
7,810,259.32
3,022,679.56
951,464.20
35,294,805.48 (37,127,667.03)

(18,114,943.09)
(3,420,195.27)
5,583,289.55
(15,951,848.81)

(19,284,844.75)
(1,219,727.95)
2,320,879.04
68,750.57
(18,114,943.09)

				 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
		
งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

198 รายงานประจ�ำปี 2555

(45,178,696.76) (37,996,271.53)
(19,401,428.82) (38,936,636.92)
8,069,254.34 31,754,211.69
(56,510,871.24) (45,178,696.76)

(4,356,360.00)
(4,356,360.00)

-

				 Other receivables as of December 31, 2012 and 2011 consist of:
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
		
As of			
As of
December 31, 2012 December 31, 2011 December 31, 2012		December 31, 2011
Baht		Baht
Baht		Baht
Accrued Income
Prepaid Income Tax
Prepaid Expense
Accrued Interests
Prepaid Royalties.
Other Receivables
				 Total		
Less Allowance for Doubtful Accounts
				 Net				

6,631,963.79
6,447,364.76
2,144,181.61
3,051,961.18
1,343,324.63
4,968,294.07
24,587,090.04
(3,790,243.03)
20,796,847.01

602,759.49
5,366,840.55
2,003,263.91
2,574,841.79
1,906,155.44
4,091,647.68
16,544,508.86
(5,366,840.55)
11,178,668.31

6,631,963.79
1,528,567.35
1,920,263.88
1,343,324.63
1,209,448.26
12,633,567.91
12,633,567.91

602,759.49
1,576,597.52
1,499,347.19
1,453,151.80
1,906,155.44
273,453.89
7,311,465.33
(1,576,597.52)
5,734,867.81

			 For the year ended December 31, 2012 and 2011, allowance for doubtful debts has movement as follows:
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
		For the year ended			For the year ended
December 31, 2011		 December 31, 2012 December 31, 2011		 December 31, 2012
								
Baht		
Baht
Baht		
Baht
Beginning				
Add Increase during the Period
Less Decrease during the Period
		 Written off during the Period
Ending					

(37,127,667.03)
(5,977,397.77)
7,810,259.32
35,294,805.48

(39,879,888.30)
(1,221,922.49)
3,022,679.56
951,464.20
(37,127,667.03)

(18,114,943.09)
(3,420,195.27)
5,583,289.55
(15,951,848.81)

(19,284,844.75)
(1,219,727.95)
2,320,879.04
68,750.57
(18,114,943.09)

			 For the year ended December 31, 2012 and 2011, estimated of allowance for returned book has movement as follows:
					
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
		For the year ended			For the year ended
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012		 December 31, 2011
Baht		Baht
Baht		Baht
Beginning				
Add Increase during the Period
Less Decrease during the Period
Ending					

(45,178,696.76)
(19,401,428.82)
8,069,254.34
(56,510,871.24)

37,996,271.53)
(38,936,636.92)
31,754,211.69
(45,178,696.76)

(4,356,360.00)
(4,356,360.00)
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     10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
			 ประกอบด้วย
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
พ็อกเก็ตบุ๊ค				
กระดาษ					
วัสดุคงเหลือ		
อะไหล่เครื่องจักร
			 รวม			
บวก ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
			 สุทธิ			

56,290,637.46
63,859,287.02
3,144,172.35
4,502,884.80
127,796,981.63
31,825,210.32
(19,752,859.41)
139,869,332.54

43,042,631.04
83,427,837.37
2,449,867.24
2,164,954.41
131,085,290.06
24,401,669.35
(18,786,329.28)
136,700,630.13

63,859,287.02
3,144,172.35
4,502,884.80
71,506,344.17
71,506,344.17

83,427,837.37
2,449,867.24
2,164,954.41
88,042,659.02
88,042,659.02

			 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

24,401,669.35
38,027,488.36
(30,603,947.39)
31,825,210.32

19,540,522.06
63,947,602.64
(59,086,455.35)
24,401,669.35

-

-

				 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
บาท		
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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(18,786,329.28)
(966,530.13)
(19,752,859.41)

(15,538,998.94)
(4,381,612.05)
1,134,281.71
(18,786,329.28)

-

-

10. Inventories-Net
			 Consist of:		
								
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
									As of			As of
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012 December 31, 2011
Baht		Baht
Baht
Baht
Pocket Books
Papers					
Supplies 				
Spare-Part				
				 Total		
Add Estimated Cost of
			 Allowance for Returned Books
Less Allowance for Declining
			 Value - Pocket Books
				 Net				

56,290,637.46
63,859,287.02
3,144,172.35
4,502,884.80
127,796,981.63

43,042,631.04
83,427,837.37
2,449,867.24
2,164,954.41
131,085,290.06

63,859,287.02
3,144,172.35
4,502,884.80
71,506,344.17

83,427,837.37
2,449,867.24
2,164,954.41
88,042,659.02

31,825,210.32

24,401,669.35

-

-

(19,752,859.41)
139,869,332.54

(18,786,329.28)
136,700,630.13

71,506,344.17

88,042,659.02

				 For the year ended December 31, 2012 and 2011, estimated cost of allowance for returned books has movement as follows:
								
								

Beginning				
Add Increase during the Period
Less Decrease during the Period
Ending					

Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
For the year ended
For the year ended
December 31, 2012		 December 31, 2011 December 31, 2012 December 31, 2011
Baht		Baht
Baht
Baht
24,401,669.35
38,027,488.36
(30,603,947.39)
31,825,210.32

19,540,522.06
63,947,602.64
(59,086,455.35)
24,401,669.35

-

-

					 For the year ended on December 31, 2012 and 2011, allowance for declining value pocket books value has movement
as follows:
								
								

Beginning				
Add Increase during the Period
Less Decrease during the Period
Ending					

Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
For the year ended
For the year ended
December 31, 2012 December 31, 2011 December 31, 2012 December 31, 2011
Baht
Baht
Baht
Baht
18,786,329.28)
(966,530.13)
19,752,859.41)

(15,538,998.94)
(4,381,612.05)
1,134,281.71
(18,786,329.28)

-
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     11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
				 ประกอบด้วย
						 งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สัดส่วนของ		 วิธีราคาทุน				 เงินปันผลรับ
			
การลงทุน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม				ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ชื่อกิจการ
ทุนที่ช�ำระแล้ว		
2555		
2554		 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
		
บาท
ร้อยละ
บาท		
บาท		
บาท		
บาท
บริษัท งานดี จ�ำกัด 15,000,000.00
99.96
บริษัท ข่าวสด จ�ำกัด 125,000,000.00
99.99
											

14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

-

-

     12. เงินลงทุนระยะยาว
				 ประกอบด้วย
		
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
ร้อยละ		
ร้อยละ
เงินลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 2 ปี

20,000,000.00

-

3.20 – 4.20

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555		 31 ธันวาคม 2554
บาท		
บาท
ร้อยละ		
ร้อยละ
เงินลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 2 ปี
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10,000,000.00

-

3.72

-

     11. Investment in Subsidiary Companies
				Consist of:
					Separate Financial Statements
			
Percentage of			Investment by Cost Method			 Dividend
			
Shareholding		
As of December 31,			For the year ended
Company’s Name Paid-Up 			
2012		
2011		December 31, 2012		December 31, 2011
		
Capital
		

Baht

%		

Ngandee Co., Ltd 15,000,000.00
99.96
Khao-Sod Co., Ltd 125,000,000.00
99.99
				

Baht 		
14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

Baht		
14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

Baht		

Baht

-

-

     12. Long - Term Investment
				Consist of:
Consolidated Financial Statements		 Interest Rate
		
As of			
As of
December 31, 2012		December 31, 2011 December 31, 2012		December 31, 2011
Baht		
Baht
%		
%
Investments in Debenture for 2 years

20,000,000.00

-

3.20 – 4.20

-

Consolidated Financial Statements		 Interest Rate
		
As of			
As of
December 31, 2012 December 31, 2011 December 31, 2012 December 31, 2011
Baht		
Baht
%		
%
Investments in Debenture for 2 years

10,000,000.00

-

3.72

-
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