3

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หมายเหตุ 8)

409,677,345.84

419,865,085.34

291,135,017.87

269,824,904.09

เงินลงทุนชั่วคราว

(หมายเหตุ 9)

368,521,594.97

161,796,017.25

238,313,084.28

121,796,017.25

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

(หมายเหตุ 10)

235,732,633.17

348,910,433.49

95,487,547.66

157,677,010.02

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทยอย

(หมายเหตุ 7.1, 11)

116,949,341.20

133,075,074.84

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

(หมายเหตุ 12)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

-

154,850,249.93

157,008,340.14

110,398,831.04

116,305,829.57

9,387,378.06

9,208,997.37

6,796,648.27

6,393,829.09

1,178,169,201.97

1,096,788,873.59

859,080,470.32

805,072,664.86

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

(หมายเหตุ 13)

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย

(หมายเหตุ 14)

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

(หมายเหตุ 15)

800,534,617.29

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-สุทธิ

(หมายเหตุ 16)

6,473,662.62

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

807,008,279.91
1,985,177,481.88

2,000,000.00
-

-

2,000,000.00

264,994,000.00

264,994,000.00

750,501,533.30

520,357,973.02

453,172,427.46

7,309,729.65

2,621,500.00

2,721,500.00

759,811,262.95 787,973,473.02
1,856,600,136.54 1,647,053,943.34

722,887,927.46
1,527,960,592.32

4

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หมายเหตุ 17, 18)

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - บริษัทยอย

19,981,377.82
72,943,985.03

(หมายเหตุ 7.1)

-

47,217,518.35
-

19,981,377.82
65,388,831.94
-

30,801,873.00
2,623,423.14

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่นบริษัทยอย

69,214,360.01
(หมายเหตุ 7.1)

-

62,546,711.97
-

45,045,744.47

40,518,202.32

160,742.00

266,819.10

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

18,775,900.69

25,593,240.73

12,711,743.48

14,283,948.07

อื่น ๆ

25,485,216.19

26,287,820.51

17,961,644.24

15,486,155.83

206,400,839.74

161,645,291.56

161,250,083.95

103,980,421.46

3,344,762.00

3,248,694.00

-

-

3,344,762.00

3,248,694.00

-

-

209,745,601.74

164,893,985.56

161,250,083.95

103,980,421.46

225,349,200.00

225,349,200.00

225,349,200.00

225,349,200.00

185,349,200.00

185,349,200.00

185,349,200.00

185,349,200.00

585,000,000.00

585,000,000.00

585,000,000.00

585,000,000.00

44,000,000.00

44,000,000.00

44,000,000.00

44,000,000.00

961,082,680.14

877,356,950.98

671,454,659.39

609,630,970.86

1,691,706,150.98 1,485,803,859.39
1,856,600,136.54 1,647,053,943.34

1,423,980,170.86
1,527,960,592.32

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 225,349,200 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 185,349,200 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,775,431,880.14
1,985,177,481.88

5

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2553

2552

2553

2552

บาท

บาท

บาท

บาท

1,372,574,268.91

1,406,074,659.52

1,055,736,291.51

1,064,165,732.18

รายไดจากการบริการจัดงาน

38,193,217.76

131,019,728.98

22,535,273.83

100,620,663.55

ตนทุนขายและการใหบริการ

-832,726,874.34

-906,688,591.66

-732,509,039.32

-793,422,004.05

-24,621,980.81

-76,086,043.04

-13,198,537.48

-58,136,536.44

553,418,631.52

554,319,753.80

332,563,988.54

313,227,855.24

รายไดจากการขายและการใหบริการ

ตนทุนการจัดงาน
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย

(หมายเหตุ 7.2)

รายไดอื่น

-

-

-

4,498,200.00

68,216,214.84

56,658,970.67

58,547,370.27

49,265,373.05

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจาย

621,634,846.36

610,978,724.47

391,111,358.81

366,991,428.29

คาใชจายในการขาย

-171,488,368.34

-171,711,256.77

-48,976,280.05

-61,339,331.05

คาใชจายในการบริหาร

-215,136,954.63

-214,549,101.25

-140,529,328.99

-136,844,903.39

-55,118,452.50

-51,530,895.00

-55,118,452.50

-51,530,895.00

179,891,070.89

173,187,471.45

146,487,297.27

117,276,298.85

-519,624.91

-770,357.08

-439,074.16

-699,414.64

179,371,445.98

172,417,114.37

146,048,223.11

116,576,884.21

-49,308,416.82
130,063,029.16

-44,083,296.92
128,333,817.45

-37,887,234.58
108,160,988.53

-29,511,651.75
87,065,232.46

0.70

0.69

0.58

0.47

185,349,200

185,349,200

185,349,200

185,349,200

คาตอบแทนผูบริหาร

(หมายเหตุ 7.2,21)

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุนุ )กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(หมายเหตุ 22)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุน

สวนเกิน

สวนเกินทุนจาก

ที่ออกและชําระแลว

มูลคาหุน

การตีราคาสินทรัพย

บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (กอนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

205,000,000.00
(หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (หลังปรับปรุง)

205,000,000.00

กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย

บาท

(หมายเหตุ 19)

บาท

585,000,000.00
585,000,000.00

-125,321,220.39
-

สวนของผูถือหุน

จัดสรรเปน

บาท

125,321,220.39

กําไรสะสม

หุนสามัญซื้อคืน

-217,141,340.00
-217,141,340.00

สํารอง

สํารองสําหรับ

ตามกฎหมาย

หุนสามัญซื้อคืน

บาท

บาท

44,000,000.00
44,000,000.00

217,141,340.00
217,141,340.00

ยังไมไดจัดสรร

สวนนอย

บาท

บาท

788,015,283.62

-

15,496,729.91

-

803,512,013.53

-

-

-

-

-

-

-

128,333,817.45

-

-

-

-

-

-

-

-74,139,680.00

-

-

-

ผลกระทบจากที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน

-19,650,800.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (กอนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

(หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หลังปรับปรุง)

585,000,000.00

185,349,200.00

585,000,000.00

185,349,200.00

กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย

185,349,200.00

(หมายเหตุ 19)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

185,349,200.00

585,000,000.00

-

217,141,340.00

44,000,000.00

112,836,923.88

-

44,000,000.00

-112,836,923.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

585,000,000.00

-

-

44,000,000.00

-217,141,340.00

19,650,800.00

-

-

877,356,950.98

-

-

861,624,623.03

-

-

15,732,327.95

-

-

877,356,950.98

-

-

-

130,063,029.16

-

-

-

-46,337,300.00

-

-

961,082,680.14

-

44,000,000.00

7
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนเรือนหุน

สวนเกิน

สวนเกินทุนจาก

ที่ออกและชําระแลว

มูลคาหุน

การตีราคาสินทรัพย

บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (กอนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

205,000,000.00
(หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (หลังปรับปรุง)

205,000,000.00

กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย

บาท

(หมายเหตุ 19)

บาท

585,000,000.00
585,000,000.00

จัดสรรเปน

บาท

125,321,220.39
-125,321,220.39
-

กําไรสะสม

หุนสามัญซื้อคืน

-217,141,340.00
-217,141,340.00

ยังไมไดจัดสรร

สํารอง

สํารองสําหรับ

ตามกฎหมาย

หุนสามัญซื้อคืน

บาท

บาท

44,000,000.00
44,000,000.00

บาท

217,141,340.00
217,141,340.00

561,557,888.49
15,496,729.91
577,054,618.40

-

-

-

-

-

-

87,065,232.46

-

-

-

-

-

-

-74,139,680.00

-

-

ผลกระทบจากที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน

-19,650,800.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (กอนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

(หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หลังปรับปรุง)

585,000,000.00

185,349,200.00

585,000,000.00

185,349,200.00

กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย

185,349,200.00

(หมายเหตุ 19)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

217,141,340.00

-

-

44,000,000.00

112,836,923.88

-

44,000,000.00

-112,836,923.88

-

-

19,650,800.00

-

609,630,970.86

-

593,898,642.91

-

15,732,327.95

-

-

-

609,630,970.86

-

-

-

-

-

108,160,988.53

-

-

-

-

-

-

-46,337,300.00

-

-

-

671,454,659.39

585,000,000.00

44,000,000.00

-217,141,340.00

185,349,200.00

585,000,000.00

-

44,000,000.00

8

รวม

บาท
1,747,336,504.01
-109,824,490.48
1,637,512,013.53
128,333,817.45
-74,139,680.00
1,691,706,150.98
1,788,810,746.91
-97,104,595.93
1,691,706,150.98
130,063,029.16
-46,337,300.00
1,775,431,880.14

9

รวม

บาท
1,520,879,108.88
-109,824,490.48
1,411,054,618.40
87,065,232.46
-74,139,680.00
1,423,980,170.86
1,521,084,766.79
-97,104,595.93
1,423,980,170.86
108,160,988.53
-46,337,300.00
1,485,803,859.39

8

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

บาท

บาท

บาท

บาท

179,371,445.98

172,417,114.37

146,048,223.11

116,576,884.21

88,754,169.28

88,072,837.23

71,001,295.04

69,596,784.11

641,857.42

12,232,997.47

-75,944.44

2,357,522.55

ประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)

10,621,013.85

-2,214,127.94

-

-

ประมาณการหนังสือรับคืน(โอนกลับ)

-7,243,809.13

-515,021.94

-

-

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

3,129,306.73

1,104,134.63

-

-

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ปรับกระทบรายการกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับคาเผื่อฯ)

ขาดทุนจากการไมขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

295,025.47

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

-2,415,858.41

-88,077.95

-2,400,227.80

-84,077.95

4,716.43

26,551.18

4,015.64

23,685.58

ดอกเบี้ยรับ

-4,990,506.57

(4,671,902.18)

-3,112,883.04

-4,173,757.05

ดอกเบี้ยจาย

172,633.63

379,235.17

172,633.63

379,187.22

268,339,994.68

266,743,740.04

211,637,112.14

184,676,228.67

101,914,929.05

(66,701,771.43)

62,265,406.80

(41,511,649.35)

16,125,733.64

37,152,793.01

บริจาคทรัพยสิน

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - บริษัทยอย

-

-

-

(เพิมิ่ ขึนึ้ )ลดลงในสิ
ใ นิ คาคงเหลืือ

6,272,592.61

92,503,544.88

5,906,998.53

80,808,020.20

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(290,113.39)

(3,091,761.67)

(266,181.32)

(3,125,905.73)

25,726,466.68

(33,109,899.62)

34,586,958.94

(39,562,697.01)

(2,623,423.14)

2,623,423.14

4,527,542.15

(2,348,865.22)

(106,077.10)

135,373.10

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - บริษัทยอย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้อื่นบริษัทยอย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,667,648.04
-

973,514.33
-

(812,528.18)

(1,896,002.42)

2,465,564.55

(3,885,171.87)

(56,135,129.66)

(37,524,334.05)

(39,468,811.97)

(30,220,860.70)

351,683,859.83

217,897,030.06

295,050,823.22

184,740,688.24

9

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

บาท

บาท

บาท

บาท

312,655,940.38

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว

261,172,048.87

201,172,048.87

191,874,136.24

เงินสดจายเงินลงทุนชั่วคราว

(467,897,626.59) (286,219,343.94) (317,689,115.90)

(185,380,549.98)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว

2,000,000.00

-

2,000,000.00

ซื้อสินทรัพยถาวร

(139,922,965.41)

ขายสินทรัพยถาวร

3,546,854.12

117,644.86

3,216,854.12

113,644.86

541,041.56

(4,409.39)

100,000.00

477,591.74

5,111,612.07

5,040,782.51

2,985,617.98

4,404,902.29

(952,696.99) (247,222,077.49)

(18,043,767.72)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

(335,449,035.38)

(32,543,311.41) (139,007,482.56)

(29,533,492.87)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19,981,377.82

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

-

19,981,377.82

96,068.00

223,400.00

(46,337,300.00)

(74,139,680.00)

(46,337,300.00)

(74,139,680.00)

(162,709.77)

(379,235.17)

(162,709.77)

(379,187.22)

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(26,422,563.95)

(74,295,515.17)

(26,518,631.95)

(74,518,867.22)

เงินิ สดและรายการเทียี บเทา เงินิ สดเพิมิ่ ขึึ้น(ลดลง)สุทธิิ

(10,187,739.50)

142,648,817.90

21,310,113.78

92,178,053.30

จายเงินปนผล
เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

-

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

(หมายเหตุ 8)

419,865,085.34

277,216,267.44

269,824,904.09

177,646,850.79

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

(หมายเหตุ 8)

409,677,345.84

419,865,085.34

291,135,017.87

269,824,904.09

หมายเหตประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน
นเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

