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1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัทฯ จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 219
สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤ มาล หมูบานประชานิเวศน 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ หนังสือพ็อคเก็ตบุค และการโฆษณา

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินขึ้นตาม หลักการบัญชี
ที่รับ รองไปภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิน
ไดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่องการนําเสนองบการเงิน และ ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา และนําเสนอ
รายงานทางการเงิ น
2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเวนที่ระบุในนโยบายการบัญชี
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของบริษัทฯ ตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกั บรายได คาใชจาย
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว
2.4 เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงไดมีการแปลงงบการเงินเปน
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
3.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน โดยบริษัทฯ ไดใชมาตรฐานการบัญชี
ตอไปนี้ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51
เรือ่ ง สินทรัพยไมมีตัวตน
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญกับงบการเงิน
ของบริษัท ฯ
3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรือ่ ง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับดังกลาว
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4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรูร ายได
4.1.1 รายไดจากการขายหนังสือพิมพ หนังสือพ็อกเก็ตบุค และเศษซากหนังสือรับรูเมื่อมีการสงสิมอบ
นคา
4.1.2 รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อใหบริการ
4.1.3 รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูตามระยะเวลาพึ่งรับโดยคํานวณจากเงินต นคงคาง
4.1.4 คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยกระแสรายวันและเงินฝากประจํา
ประเภทไมเกิน3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน
4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คํานวณเปนรอยละจากการจัดกลุม
ลูกหนี้จําแนกตามอายุของหนี้ที่คางชําระที่มากกวา 12 เดือนขึน้ ไป
4.4 การประมาณการคาเผื่อการลดหนี้
บริษัท งานดี จํากัด ประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้ นโดยพิจารณา
จากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉลี่ย
4.5 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประมาณกระดาษ และวัสดุโรงพิมพ บันทึกตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา สวนสินคาคงเหลือของบริษัท งานดี จํากัด ประเภท
หนังสือพ็อกเก็ตบุค บันทึกตามราคาทุนแบบเจาะจง หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
4.6 การประมาณการหนังสือรับคืน
บริษัท งานดี จํากัด ประมาณการหนังสือรับคืนคํานวณจากอัตราตนทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอด
การประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
4.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงมูลคาตามราคาทุน
4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยถาวร ณ วันที่เริ่มรายการ บันทึกตามราคาทุนคาเสื่อมราคาสะสมและคํานวณคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20
ป
เครื่องจักร
5
ป
อื่นๆ
5
ป
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ที่ดินและอาคารที่ตีราคาใหมบันทึกตามมูลคายุติธรรม ซึ่งกําหนดจากการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญอิสระและคํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่เหลืออยู โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให
ผูเชี่ยวชาญอิส ระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก ๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯ จะใหมีการประเมินราคาใหมโดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระ
ในปนั้น ๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหมจะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ในสวน
ของผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคา
สินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอด
คงคางอยูในสวนของเจาของสวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะนําไปหักออกจ าก“ สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย ” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่เกิน
รับรูเปนคาใชจาย
4.9 การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุล วามีขอบงชี้เรื่อง การดอย คา
หรือไม ใ นกรณีที่ไมมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน โดยจะรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย
แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการ
กระแสเงินสด ที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอตั ราคิดลดกอนคํานวณ
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงิน สดซึง่ สวนใหญเปนหนวย
แยกอิสระจากสินทรัพยอื่นๆ ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไ ดรับ คืนใหสอดคลองกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
- บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช
ในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุน จากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีที่
ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน รายการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
จะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
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4.10 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศบันทึกบัญชี โดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลง
คาเปนเงินบาทตามอัตราปด ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดงรวมไวเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนของงวดนั้น
4.11 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอ บดวย เจาหนี้การคา และเงินกูยืม
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.12 การประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก การอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหเกิดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพัน และจํานวนที่ตอง
จายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็
ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
4.13 ผลประโยนชพนักงาน
บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.14 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ ดวยจํานวนหุ นสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวง
น้าํ หนัก ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากไมมีหุนสามัญเทียบเทา
4.15 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะ
จัดสรรเมื่อไดรับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ตอไป
0

0

0

0

0
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5. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
5.1 ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท
มติชน จํากัด(มหาชน) หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการคาระหวางกันแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
และ 2550 และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ถือหุน
ในบริษัทยอยตามอัตราสวน ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
ลักษณะ
สัดสวนเงินลงทุน จัดตั้งขึ้น
ความสัมพันธ
ในประเทศ
2551
2550
บริษัท งานดี จํากัด
ขายสิ่งพิมพ
บริษัทยอย
99.96% 99.50%
ไทย
บริษัท ขาวสด จํากัด
ขายสิ่งพิมพและรับจางโฆษณา
บริษัทยอย
99.99% 99.99%
ไทย
5.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวขางตนสิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท มติชน จํากัด(มหาชน)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 99.90 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริษัทยอยเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ100
5.3 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยสําหรับรายการที่เหมือนกันจะใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ในการจัดทํางบการเงินรวม
6. รายการระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
6.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับระหวางกัน
บริษทั งานดี จํากัด
บริษทั ขาวสด จํากัด
รวม
เจาหนี้อื่น
บริษทั งานดี จํากัด

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
137,572,383.13
32,655,484.72
170,227,867.85

128,032,829.63
40,362,225.74
168,395,055.37

131,446.00

150,546.00
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6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
- มูลคาการขายสินคาและบริการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
รายไดจากการขายหนังสือพิมพ และพ็อกเก็ตบุค
บริษัท งานดี จํากัด
รายไดจากการรับจางพิมพ
บริษัท ขาวสด จํากัด
เงินปนผลรับ
บริษัท ขาวสด จํากัด
รายไดคาเชา
บริษัท งานดี จํากัด
คาน้ํามันรถ
บริษัท งานดี จํากัด
คาเชา
บริษัท ขาวสด จํากัด
คาตอบแทนกรรมการ

6.3 ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบดวย
รายชื่อบริษัท
บริษัท ขาวสด จํากัด
บริษัท งานดี จํากัด

ตามสัญญา

440,275,057.47

448,200,599.82

ตามสัญญา

202,100,632.50

223,378,878.00

12,500,000.00

50,000,000.00

600,000.00

600,000.00

ราคาทุน

2,801,828.00

2,664,247.00

ตามสัญญา
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน

1,690,000.00
5,622,000.00

1,710,000.00
5,519,500.00

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ตามสัญญา

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย - ถือหุนทางตรง
บริษัทยอย - ถือหุนทางตรง
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
274,328.00
1,821,768.00
114,557,465.07
153,675,611.59
449,362.94
629,808.29
62,365,694.78
11,033,300.00
177,646,850.79
167,160,487.88

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551
774,170.75
2,874,729.00
237,763,962.16
185,432,002.74
4,705,482.81
5,720,834.21
85,289,259.74
33,410,473.10
278,754,647.07
277,216,267.44

เงินสด
เงินฝากธนาคารออมทรัพย
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนกับธนาคาร
พาณิชยภายในประเทศ โดยมีอัตราดอกเบีร้ยอ ยละ 1.875-3.125 ตอป และรอยละ 2.25 ตอป ตามลําดับ
งบการเงิ นเฉพาะ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน
กับธนาคารพาณิชยภายในประเทศ มีอัตราดอกเบี้ยรอย ละ 1.875-3.125 ตอป และรอยละ 2.25-3.25 ตอป
ตามลําดับ
8. เงินลงทุนชัว่ คราว

ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารประจําประเภท 5 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 6 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 12 เดือน
ตั๋วแลกเงิน อายุ 1 ป
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 289 วัน
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 358 วัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
บาท
บาท
110,000,000.00
2,906,211.53
62,893,087.24
21,868,068.17
21,029,593.72
20,000,000.00
9,925,335.18
29,460,385.18
184,234,664.88
93,848,016.14

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
บาท
บาท
90,000,000.00
2,906,211.53
62,893,087.24
11,385,443.17
11,029,593.72
20,000,000.00
124,291,654.70
73,922,680.96

อัตราดอกเบี้ยตอป
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
รอยละ
รอยละ
3.50-3.75
2.75
2.50
2.875-3.50
3.25-4.875
3.80
3.00
4.05
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุนประเภทพันธบัตรรัฐบาลมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่

ราคาทุน

ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
พันธบัตรรัฐบาล
บวก สวนต่ํากวามูลคาเงินลงทุน
รวม

31 ธันวาคม 2551
มูลคายุติธรรม

บาท

บาท

อัตรา
ดอกเบีย้
%

28,856,910.60
603,474.57
29,460,010.18

29,725,220.10

4.05

-

29,725,220.10

31 ธันวาคม 2550
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน
บาท

บาท

อัตรา
ดอกเบีย้
%

9,851,473.22
73,861.96
9,925,335.18

9,917,831.00

3.00

-

9,917,831.00
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9. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้

ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาที่ยังไมออกใบแจงหนี้
ลูกหนี้การคาที่ออกใบแจงหนี้แลว
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนี้การคา
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการคาเผือ่ การลดหนี้
ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
48,966,876.08
63,745,701.05
12,667,202.24
11,521,646.53

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
4,885,146.07
7,498,138.94
3,774,302.31
3,611,847.68

10,216,402.63

20,313,744.01

7,632,570.26

13,403,390.63

214,194,640.48

219,251,299.60

90,089,939.46

94,521,883.99

28,323,544.34
6,041,409.95
3,304,459.60
5,063,790.15
20,630,680.20
287,774,927.35
349,409,005.67
(30,761,767.07)

29,847,038.69
4,092,467.61
1,643,247.87
1,279,644.00
19,889,299.60
296,316,741.38
371,584,088.96
(29,363,916.92)

7,241,043.60
1,786,896.00
984,057.60
1,317,873.01
16,585,269.43
125,637,649.36
134,297,097.74
(18,943,893.13)

7,019,933.02
3,257,720.36
951,772.00
1,279,644.00
16,603,167.56
137,037,511.56
148,147,498.18
(19,323,277.95)

(29,589,385.62)
289,057,852.98

(25,086,018.89)
317,134,153.15

-

-

115,353,204.61

128,824,220.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ตนงวด
บวก ตั้งเพิ่มในระหวางงวด
หัก ไดรับชําระคืนระหวางงวด
ตัดจําหนายหนี้สูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551
(29,363,916.92)
(32,370,536.34)
(3,982,471.52)
(344,242.52)
2,318,620.12
1,489,210.48
266,001.25
1,861,651.46
(30,761,767.07)
(29,363,916.92)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
(19,323,277.95)
(20,739,597.04)
(534,574.84)
(505,077.87)
775,014.41
832,651.28
138,945.25
1,088,745.68
(18,943,893.13)
(19,323,277.95)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ได ตัดจําหนายลูกหนี้การคาที่เคย
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวน
0.27ลานบาท และ1.86ลานบาทตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะ
บริษัท
จํานวน 0.14 ลานบาท และ 1.09 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้สูญ เนื่องจากลูกหนี้การคาดังกลาว
ประสบปญหาดานการเงินซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการติดตามหนี้จนถึงที่สุดแลว
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10. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทยอยทั้งจํานวนเปนหนี้ที่ยัง
ไมถงึ กําหนดชําระ
11. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

กระดาษ
พ็อกเก็ตบุค
วัสดุคงเหลือ
อะไหลเครื่องจักร
รวม
บวก ประมาณการหนังสือรับคืน
หัก คาเผื่อมูลคาที่ลดลง-พ็อกเก็ตบุค
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
191,854,658.69
165,892,476.77
52,511,014.53
53,869,714.65
2,772,507.57
1,803,874.89
2,486,683.51
1,925,916.76
249,624,864.30
223,491,983.07
11,781,690.99
12,061,400.99
(11,305,557.58)
(9,592,631.77)
250,100,997.71
225,960,752.29

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
191,854,658.69
165,892,476.77
2,772,507.57
1,803,874.89
2,486,683.51
1,925,916.76
197,113,849.77
169,622,268.42
197,113,849.77
169,622,268.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประมาณการหนังสือรับคืนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ประมาณการหนังสือรับคืน-ตนงวด
บวก ตั้งประมาณการเพิ่มระหวางงวด
หัก จําหนาย
ประมาณการรับคืนหนังสือรับคืน-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
12,061,400.99
11,490,833.30
35,579,708.55
2,278,415.25
(35,859,418.55)
(1,707,847.56)
11,781,690.99
12,061,400.99

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผื่อมูลคาลดลงพ็อกเก็ตบุคมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

คาเผื่อมูลคาพ็อกเก็ตบุค-ตนงวด
บวก ตั้งเพิ่มระหวางงวด
คาเผื่อมูลคาพ็อกเก็ตบุค-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
(9,592,631.77)
(4,214,153.60)
(1,712,925.81)
(5,378,478.21)
(11,305,557.58)
(9,592,631.77)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
-
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12. เงินลงทุนระยะยาว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉ พาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุน
ระยะยาว จํานวน 2.0 ลานบาท เปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนในหุนกู
ดอยสิทธิของธนาคาร พาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยในปที่ 1 ถึงปที่ 5 ในอัตราคงที่ รอยละ4.00 ตอป
และในปท6่ี ถึงปที่ 10 ในอัตราคงที่ รอยละ
4.75 ตอป มีอายุโครงการ10 ป สิ้นสุดวันที5่ พฤศจิกายน2556
0

0

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท งานดี จํากัด
บริษัท ขาวสด จํากัด

ทุนชําระแลว
15,000,000
125,000,000

สัดสวนการ
ลงทุน
99.96
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
เงินปนผล
14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

1,194,000.00
250,000,000.00
251,194,000.00

12,500,000.00
12,500,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที2/2551
่
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ของบริษัท งานดี จํากัด
มีมติเปน เอกฉันท อนุมัติให เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 13,800 หุน เปน 15,000 หุน โดยออกหุน สามัญใหมจาํ นวน
13,800 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท มีวัตถุประสงคเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทฯ ไดซื้อหุนที่
เพิ่มขึ้นทั้งจํานวน
บริษัท งานดี จํากัด ได เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทจากเดิมมูลคาหุนละ 1,000
บาท เปนมู ลคาหุนละ 10 บาททําให บริษัทฯ มี หุนสามัญ เพิ่ม เปน จํานวน 1.50 ลานหุน และไดดาํ เนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุน เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานว นหุนของบริษัทพรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
งบการเงินรวม

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม – โอนเขา
จําหนาย – โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จําหนาย/โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
-สําหรับสวนทีเ่ ขางบกําไรขาดทุน
-สําหรับสวนที่ปดเขาสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน ลิฟตและ
อาคารสวนที่
ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักร

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

424,950,707.98
4,046,935.06
428,997,643.04

287,109,965.73
287,109,965.73

219,426,844.69
219,426,844.69

502,072,677.73
35,932,107.73
538,004,785.46

179,086,901.98
15,855,670.80
(52,069,063.75)
142,873,509.03

98,183,045.10
5,715,610.00
(6,408,663.87)
97,489,991.23

94,511,316.32
3,169,196.31
(2,281,951.28)
95,398,561.35

8,216,129.03
133,330.60
8,349,459.63

(1,002,255.07)
-

(77,263,028.30)
-

(79,839,495.49) (405,678,423.70) (156,750,845.07)
(33,743,355.64)
51,900,662.18

(60,783,864.93)
6,408,632.87

(75,279,235.07)
2,230,128.44

(2,209,668.16)
-

-

(858,806,815.79)
26,796,067.85

(291,823.10)

(21,116,907.10)

(10,016,460.68)

(12,713,310.05)

(6,524,697.21)

(890,441.19)

-

(84,446,003.66)

(1,294,078.17)

(98,379,935.40)

(14,266,128.81)
(94,105,624.30) (472,314,143.67) (114,866,643.57)

(67,088,542.11)

(79,573,803.84)

(3,100,109.35)

-

(14,266,128.81)
(930,722,880.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

(32,892,364.33)

เครื่องใช
สํานักงานและ
สินทรัพยถาวรอื่น

ลิฟต

งานระหวาง
กอสราง

3,034,072.43 1,816,591,660.99
35,465,000.00 100,317,850.50
(10,418,536.43) (71,178,215.33)
28,080,536.00 1,845,731,296.16

423,948,452.91

209,846,937.43

139,587,349.20

96,394,254.03

22,336,056.91

37,399,180.17

19,232,081.25

6,006,460.87

3,034,072.43

957,784,845.20

427,703,564.87

188,730,030.33

125,321,220.39

65,690,641.79

28,006,865.46

30,401,449.12

15,824,757.51

5,249,350.28

28,080,536.00

915,008,415.75

คาเสื่อมราคาที่ปรากฎอยูในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาม
2551
2550
คาเสื่อมราคาที่ปรากฏอยูในสวนเกินทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาม
2551
2550

84,446,003.66
85,483,742.76

14,266,128.81
14,552,526.58

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม – โอนเขา
จําหนาย – โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จําหนาย/โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
-สําหรับสวนที่เขางบกําไรขาดทุน
-สําหรับสวนที่ปดเขาสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(หนวย : บาท)
รวม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน ลิฟตและ
อาคารสวนที่
ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักร

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

264,980,572.19
4,046,935.06
269,027,507.25

125,721,929.04
125,721,929.04

219,426,844.69
219,426,844.69

502,072,677.73
35,932,107.73
538,004,785.46

169,963,025.89
15,665,288.17
(50,711,755.02)
134,916,559.04

45,657,197.34
45,657,197.34

66,831,712.69
2,334,818.63
(927,705.88)
68,238,825.44

5,771,484.07
133,330.60
5,904,814.67

(1,002,255.07)
-

(51,214,248.88)
-

(79,839,495.49) (405,678,423.70) (148,709,485.06)
(33,743,355.64)
50,543,358.45

(24,564,987.32)
-

(59,193,480.86)
927,683.88

(1,716,720.48)
-

-

(771,919,096.86)
17,727,686.69

(291,823.10)

(12,637,826.86)

(9,000,891.57)

(6,195,071.68)

(2,647,295.95)

(645,976.73)

-

(64,311,250.22)

(1,294,078.17)

(63,852,075.74)

(14,266,128.81)
(94,105,624.30) (472,314,143.67) (107,167,018.18)

(30,760,059.00)

(60,913,092.93)

(2,362,697.21)

-

(14,266,128.81)
(832,768,789.20)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาที่ปรากฎอยูในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาม
2551
2550
คาเสื่อมราคาที่ปรากฏอยูในสวนเกินทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาม
2551
2550

-

(32,892,364.33)

เครื่องใช
สํานักงานและ
สินทรัพยถาวรอื่น

ลิฟต

งานระหวาง
กอสราง

(หนวย : บาท)
รวม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

3,034,072.43 1,403,459,516.07
35,465,000.00
93,577,480.19
(10,418,536.43) (62,057,997.33)
28,080,536.00 1,434,978,998.93

263,978,317.12

74,507,680.16

139,587,349.20

96,394,254.03

21,253,540.83

21,092,210.02

7,638,231.83

4,054,763.59

3,034,072.43

631,540,419.21

267,733,429.08

61,869,853.30

125,321,220.39

65,690,641.79

27,749,540.86

14,897,138.34

7,325,732.51

3,542,117.46

28,080,536.00

602,210,209.73

64,311,250.22
65,120,762.08

14,266,128.81
14,552,526.58
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งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ
บันทึกการตีราคาที่ดินที่สูงกวาราคาตามบัญชีจํานวน 92.81 ลานบาท อาคารและสิ่งปลูกสรางทีส่ ูงกวาราคา
ตามบัญชีจํานวน 126.62 ลานบาท จากการประเมินราคาสินทรัพยโดย ผูประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2548 โดยใชวิธีการเปรียบเทียบตามราคาตลาดในสวนขอ งการประเมินราคาของที่ ดิน และวิธีคิด
จากตนทุนทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง โดยราคาตามบัญชีสวนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม
ดังกลาว จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน และบันทึกคาเสื่อมราคา
สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารตามอายุการใช
านคงเหลื
ง อซึ่งสวนเกินดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงิปนนผลได
สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมิน ใหม จะถือเปนรายการขาดทุนจากกา รตีราคาสินทรัพยลดลงใน
งบกําไรขาดทุนอยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางอยูในสวนของ
เจาของ
สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ” ไมเกินจํานวน
ซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่เกินรับรูเปนคาใชจาย
งบการเงินรวมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ทีด่ นิ บางสวนจํานวน470.90 ลานบาท และสิ่ ง
ปลูกสรางจํานวน 321.02 ลานบาท นําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร
พาณิชยหลายแหงของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามหมายเหตุ 16
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ทีด่ นิ บางสวนจํานวน 310.93 ลาน
บาท และสิ่งปลูกสรางจํานวน 159.63 ลานบาท นําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชยหลายแหงตามหมายเหตุ 16
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สินทรัพยถาวรที่ คํานวณคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยงั ใชงานอยู โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 598.65 ลานบาท และ 570.29 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง
มีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนเงิน 1,526.00 บาท และ 1,379.00 บาท ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สินทรัพย ถาวรที่ คาํ นวณคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน563.79 ลานบาท และ536.83 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมี
มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนเงิน 1,088.00 บาท และ 1,032.00 บาท ตามลําดับ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มี
สินทรัพยที่เลิกใชงานและรอจําหนาย โดยมีราคาทุนจํานวน 15.97 ลานบาท และ 11.80 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 17.00 บาท และ 19.00 บาท ตามลําดับ
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15. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-สุทธิ
ประกอบดวย

ภาษีเงินไดจายลวงหนา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ําประกันคดีฟองรอง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันอื่น
สมาชิกสนามกอลฟรอจําหนายยกมาตนงวด
อืน่ ๆ
รวม
หัก คาเผื่อภาษีเงินไดจายลวงหนา
คาเผื่อการดอยคาสนามกอลฟ
คาสมาชิกสนามกอลฟตัดจาย
สินทรัพยสุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
5,071,815.08
5,071,815.08
2,667,284.13
7,405,398.46
3,083,391.77
2,133,838.42
20,361,727.86
(5,071,815.08)
(2,959,174.53)
(124,217.24)
12,206,521.01

2,845,849.13
5,897,103.09
3,223,463.41
1,168,506.64
18,206,737.35
(5,071,815.08)
(2,939,174.53)
(140,071.64)
10,055,676.10

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
1,576,597.52
1,576,597.52
205,000.00
6,632,166.46
3,083,391.77
1,263,126.03
12,760,281.78
(1,576,597.52)
(2,959,174.53)
(124,217.24)
8,100,292.49

231,624.96
5,257,267.85
3,223,463.41
345,900.00
10,634,853.74
(1,576,597.52)
(2,939,174.53)
(140,071.64)
5,979,010.05

งบการเงินรวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน2.67 ลานบาท
และ 2.85 ลานบาท ตามลําดับ เปนเ งินฝากประจํา และสลากออมสิน ที่บริษัทฯ และบริษัทยอย นํา ไปใช
ค้ําประกันภาระผูกพันของคดีความที่เกิดขึ้นตามหมายเหตุ 28.3
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากธนาคารจํานวน 0.21 ลานบาท
และ 0.23 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่บริษัท ฯ นําไปใช ค้ําประกันภาระผูกพัน ของคดี ความที่เกิดขึ้น
ตามหมายเหตุ 28.3
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากธนาคารจํานวน 7.41 ลานบาท และ 5.90
ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจําที่บริษัทฯ และบริษัทยอยนําไปค้ําประกัน ไฟฟา สวนหนึง่ จํานวน
3.10 ลานบาท และ 3.22 ลานบาท ตามลําดับ และอีกสวนหนึง่ จํานวน 4.31 ลานบาท และ 2.68 ลานบาท
ตามลําดับ บริษัทฯ ไดนําไปค้ําประกันตามสัญญารับขอมูลขาวสาร
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากธนาคารจํานวน6.63 ลานบาท และ
5.26 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนึ่งจํานวน 2.63 ลานบาท และ 2.58 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจําที่
บริษัทฯ นําไปค้ําประกันไฟฟา และอีกสวนหนึง่ จํานวน 4.00 ลานบาท และ 2.68 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ
นําไปค้ําประกันตามสัญญารับขอมูลขาวสาร
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16. สินเชื่อและการค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน33.50 ลานบาท ไดนําสินทรัพยตามหมายเหตุ
14 เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันโดยมีกรรมการและใบหุนของกรรมการของบริษัทฯรวมค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน20.00 ลานบาทและวงเงินค้ําประกัน0.40 ลานบาทของบริษัทยอย
ค้ําประกันโดยสินทรัพยตามหมายเหตุ 14
สินเชื่อในรูปทรัสตรีซีทบัญชีวงเงิน 620.00 ลานบาท บริษัทฯ ไดนําสินทรัพยตามหมายเหตุ 14
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดยมีกรรมการและใบหุนของกรรมการของบริษัทฯ รวมค้ําประกัน
17. การจายเงินปนผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติ ใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 185.35 ลานหุน สําหรับผลการดําเนินงานป 2550
ในอัตราหุน ละ0.45 บาท เปนจํานวนเงิน83.41 ลานบาท โดยบริษัทฯจายเงินปนผลในวันที21่ พฤษภาคม2551
ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติ ใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 185.35 ลานหุน สําหรับผลการดําเนินงานป 2549
ในอัตราหุน ละ 0.35 บาท เปนจํานวนเงิน 64.87 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแกผูถือหุน
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
บริษัทยอย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ของบริษัท ขาวสด จํากัด ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติ จายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ใหแก ผูถือหุนจํานวน
12.50 ลานหุน ในอัตราหุน ละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 62.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุน ละ4 บาท คิดเปนเงิน 50 ลานบาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และจายเงินปนผล
งวดสุดทายอีกในอัตราหุน ละ 1 บาท คิดเปนเงิน 12.50 ลานบาท ใหแกผูถือหุน ซึ่งมีชื่อ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที25่ เมษายน2551 เวลา 12.00 น. โดยมีกาํ หนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 20 พฤษภาคม2551 ปจจุบันบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ขาวสด จํากัด ครั้งที3/2550
่
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550
มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลของผลประกอบการตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2550 ถึงวันที่
30 กันยายน2550 ใหแกผูถือหุน จํานวน12.50 ลานหุน ในอัตราหุนละ 4.00 บาท เปนจํานวนเงิน50.00 ลานบาท
ปจจุบันไดจายเงินปนผลดังกลาวแกผูถือหุนเรียบรอยแลว
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18. หุนสามัญซื้อคืน
ตามรายงานการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติการซื้อหุนคืน โดยวิธีเสนอซื้อจา กผูถือหุนทั่วไป โดยใน ระหวางวันที่ 3 มกราคม 2549 ถึงวันที่
16 มกราคม 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อหุนคืนจากผูถือหุนรายยอยเปนที่เรียบรอยแลว และ บริษัทฯ ได
ทําการแกไขขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 10 เกี่ยวกับการซื้อหุนของบริษัทฯ คืน โดยใหบริษัทฯ สาม ารถซื้อหุน
ของบริษัทฯ คืนและจําหนายหุนดังกลาวออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่บริษัทฯ
ไมจําหนายหรือไมสามารถจําหนายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดซื้อคืนภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะลดทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนในสวนที่จําหนายไมได ซึ่งหุนที่บริษัทฯ ถืออยูนั้นจะ
ไมนับเปนองคประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล
ดวย ในการซื้อหุนของบริษัทฯ คืนนั้ นตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจที่จะอนุมัติการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ไมเกินรอยละ
9.76 ของหุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมด
ซึ่งปจจุบันมีรายละเอียดหุนสามัญซื้อคืน ดังนี้
หุนสามัญซื้อคืน(หุน)
รอยละตอหุนจดทะเบียน
มูลคาหุนทั้งหมด(บาท)
ราคาถัวเฉลี่ยตอหุน(บาท)
สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
19,650,800
9.59
217,141,340
11.05
217,141,340

19. รายไดจากการขายและบริการ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี
รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการระหวางกัน ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หนวย : พันบาท)
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
11,884
25,371
11,440
23,871
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20. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการตามมาตรา
90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร
21. คาใชจายตามลักษณะ
ประกอบดวย

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสือ่ มราคา
คาตัดจําหนาย
อืน่ ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
491,005,506.05
559,277,643.20
1,712,925.81
5,378,478.21
515,187,829.62
476,446,744.76
84,446,003.66
85,466,124.11
124,217.24
226,137.68
336,674,125.14
326,907,054.06
1,429,150,607.52
1,453,702,183.02

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
447,883,757.52
524,599,601.79
368,846,341.91
341,927,360.49
64,311,250.22
65,103,143.43
124,217.24
140,071.64
221,769,988.85
217,829,286.77
1,102,935,555.74
1,149,599,464.12

22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา รอยละ 25
ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เปนรอยละ 25
ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับตั้งแต
รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 สวนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทางบัญชี ภายหลังบวกกลับ
รายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร
สวนใหญเกี่ยวกับรายการขาดทุนจากการดอยคา สินทรั พย
รอจําหนายหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา คาเสื่อมราคา ยานพาหนะที่คํานวณจากมูลคาตนทุนยานพาหนะ
สวนที่เกิน 1 ลานบาท และเงินปนผลรับ
บริษัท ขาวสด จํากัด และบริษัท งานดี จํากัด คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30
ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร สวนใหญเกี่ยวกับรายการ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคารายจายที่ไมถือเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรและคาเสื่อมราคายานพาหนะที่
คํานวณจากมูลคาตนทุนยานพาหนะสวนที่เกิน 1 ลานบาท
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23. การตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
บริษัทฯ ทยอยตัดจําหนายสินทรัพยสวนที่ตีราคาเพิ่มที่แสดงอยูในบัญชี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณและโอนไปหักกับบัญชีส วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินที่แสดงอยูในสวนของผูถือหุน ซึ่งมี
ผลทําใหคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูบัญชีกําไรขาดทุนคํานวณดวยราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการบัญชีดังกลาวเปน
แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีสากล(IAS 16 :
Property Plant and Equipment) ที่กําหนดใหสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของ
ผูถือหุนตองโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง ซึ่งมีผลใหคาเสื่อมราคาที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนแสดงดวย
มูลคาที่ตีราคาใหม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เลือกใชวิธีการบัญชีเกี่ยวกั บการโอนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชีสากลจะมีผลกระทบตองบการเงินดังนี้

คาเสื่อมราคาสําหรับป เพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิสําหรับป ลดลง
กําไรตอหุน ลดลง (บาท : หุน)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
14,266,128.81
14,552,526.58
(14,266,128.81)
(14,552,526.58)
0.0770
0.0785

24. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับ ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ คํานวณ
โดยการหารกําไรสุทธิดว ยจํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาตอหุนที่ตราไว (บาท)

งบการเงินรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
143,993,138.44
193,134,872.36
185,349,200
185,349,200
0.78
1.04
1.00
1.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
145,396,101.94
161,645,505.46
185,349,200
185,349,200
0.78
0.87
1.00
1.00
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25. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบเขา
กองทุนในจํานวนเดียวกัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริหารโดย บริษัท หลั
กทรัพยจัดการกองทุนรวม
กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ จายสมทบและบันทึก เปนคา ใชจาย
จํานวนเงิน 6.61 ลานบาท และ 6.26 ลานบาท ตามลําดับ
26. เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินสวนใหญเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
การคาบริษัทยอย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญเกี่ยวกับเจาหนี้การคาในสกุลเงินบาท เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ในสกุลเงินตราตางประเทศ และคาใชจายคางจาย บริษัทฯ และบริ ษัทยอยไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว
โดยใชอนุพันธทางการเงินเนื่องจาก
26.1 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงิน
เพื่อเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
26.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราด อกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย และหนี้สินที่มี่
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 3 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 5 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 6 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 1 ป
ตั๋วแลกเงิน อายุ 1 ป
เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิ อายุ 10 ป
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 289 วัน
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 358 วัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
185.43
237.76
114.56
153.68
5.72
4.71
0.45
0.63
85.29
33.41
62.37
11.03
110.00
90.00
2.91
62.89
2.91
62.89
21.87
21.03
11.39
11.03
20.00
20.00
2.00
2.00
2.00
9.93
29.46
-

อัตราดอกเบี้ยตอป
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
รอยละ
รอยละ
0.50 – 0.75
0.50 – 0.75
1.875 – 3.125
2.25 – 3.25
3.50 -3.75
2.75
2.50
2.875 – 3.50
3.25 – 4.875
3.80
MLR
MLR
4.00-4.75
4.00-4.75
3.00
4.05
-
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26.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
ถึงแมวาการซื้อวัตถุดิ บบางสวนเปนการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอยูบางแตอยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอยจะ
พิจารณาการใชอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เมื่อสภาวการณอัตรา
แลกเปลี่ยนมีแนวโนนที่ไมมีเสถียรสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2551
2550
เหรียญ
เหรียญ
สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
(1,485,000.00)
(1,313,941.89)
สินทรัพย(หนี้สิน)สุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศ
(1,485,000.00)
(1,313,941.89)
26.4 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาอยูบาง
อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโนบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง โดยมีการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกคากอนใหสินเชื่อ รวมทั้งลูกคาใหมบางรายมีการจัดเก็บเงินมัดจํา
ลวงหนาและลูกคาสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ ทําการติดตอกันมานาน และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้การคาตามหมายเหตุ 9 และการตั้งประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิ ดจากการรับคืน
สินคาตามหมายเหตุ 9 ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาเพียงพอแลว
26.5 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน เนื่ องจากสินทรัพยทางการเงิน
สวนใหญเปนลูกหนีก้ ารคา เงินฝากธนาคารประจําประเภท 3-12 เดือน ซึ่งเปนสินทรัพยระยะสั้น สวน
หนี้สินทางการเงินสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและหนี้สินกับธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนหนี้สินระยะสั้น
เชนกัน จึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจประเภทเดียว คือ รายไดจากสิ่งพิมพ
และโฆษณา ซึ่งประกอบดวย รายไดจากการขายหนังสือพิมพ หนังสือพ็อกเก็ตบุค และรายไดคาโฆษณา
และดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมศิ าสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมด
ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนีส้ นิ ทีป่ รากฏในงบการเงินแลว ณ วันที่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ยังมี
ภาระผูกพันอื่นเกี่ยวกับ
28.1 ภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย

Letter of Guarantee
Letter of Credit

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
4,134
2,851
567,903
575,477

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
4,034
2,721
567,903
575,477

28.2 ภาระผูกพันตามสัญญา
28.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
เพือ่ ใชในการดําเนินงาน ระยะเวลา
3 ป ซึ่งมีมูลคาสัญญาจํานวน11.12 ลานบาทและ 1.76 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบกําหนดสัญญาจํานวน 8.37 ลานบาท และ
1.71 ลานบาท ตามลําดับ
28.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเชาจากการทําสัญญาเชาพื้นที่กําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมูลคาตามสัญญา
จํานวน1.68 ลานบาทโดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบกําหนด
สัญญาทั้งจํานวน
28.2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซื้อระบบผลิตเพลทแบบ
ดิจติ อล
เพื่อนํามาใชในการผลิตเพลทขึ้นมาใชเอง โดยมีระยะเวลาการสงมอบสินคา 120 วัน นับจาก
วันเซ็นสัญญา ซึ่งมีมูลคาตามสัญญา จํานวน 26.00 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตองจายชําระ
เมื่อทําการสงมอบตามสัญญาจํานวน 18.20 ลานบาท
28.2.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาปรับปรุงแทนพิมพ เพื่อให
สามารถใชงานกับขนาดของกระดาษหนังสือพิมพใหมได ระยะเวลาในการสงมอบสินคา 1 ป
นับจากวันที่เซ็นสัญญา ซึ่งมีมูลคาตามสัญญา 500,000 USD โดยมีมูลคาที่ตองจายชําระเมื่อ
ทําการสงมอบตามสัญญาจํานวน 50,000 USD ประมาณ 1.75 ลานบาท
28.2.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มี ภาระผูกพันจากการทําสัญญาปรับปรุง ระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมภายในอาคาร ซึ่งมีมูลคาตามสัญญา 2.94 ลานบาท โดยมีมูลคาคงเหลือที่ตองจาย
ชําระเมื่อทําการสงมอบตามสัญญาจํานวน 2.54 ลานบาท
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บริษัทยอย
28.2.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพัน จากการทําสัญญาเชา
อาคารสํานักงานกับบริษัทใหญ กําหนดระยะเวลา 3 ป สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบสัญญา จํานวน 1.20 ลานบาท และ จํานวน1.80 ลานบาท
ตามลําดับ
28.2.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชา
พื้นที่ 2 แหง กําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552
และตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจาย
ชําระจนครบสัญญา จํานวน 1.15 ลานบาท และจํานวน 0.43 ลานบาท ตามลําดับ
28.2.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาอุปกรณ
สํานักงานกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบสัญญาจํานวน 1.24 ลานบาท
28.3 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
28.3.1 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีแพงและคดีอาญา โดยสรุปจํานวนคดีทั้งหมด ดังนี้
จํานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
ศาลชั้นตน (คดีอาญา)
2
8
ศาลชั้นตน (คดีแพง)
5
7
ศาลอุทธรณ (คดีอาญา)
7
9
ศาลอุทธรณ (คดีแพง)
3
3
ศาลฎีกา
(คดีอาญา)
2
4
รวม
19
31
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สรุปคดีที่มีสาระสําคัญไดดังนี้
คดี
หมายเลขดําที่
4482/2544
4422/2544
870/2548
5115/2548
2591/2549
5943/2551
4213/2551
5075/2551

วันที่

10 ก.ย.2544
6 ก.ย.2544
3 มี.ค. 2548
15 พ.ย.2548
14 มิ.ย. 2549
2 ก.ค. 2551
13 พ.ค. 2551
9 มิ.ย. 2551

ถูกฟอง
รองคดี
แพง
แพง
แพง
แพง
แพง
แพง
แพง
แพง

บริษัทตก
เปนจําเลยที่
1
2
1
1
4
2
6
6

ในขอหาหรือ
ฐานความผิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด

โจทกเรียกคา
เสียหาย
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน

คําพิพากษา
จําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
จําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
จําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
ศาลพิพากษายกฟอง(รอโจทกอทุ ธรณ)
จําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
อยูระหวางอุทธรณ
อยูระหวางอุทธรณ
อยูระหวางอุทธรณ
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28.3.2 บริษัทยอย ถูกฟองรองคดีแพงและคดีอาญา โดยสรุปจํานวนคดีทั้งหมด ดัง นี้

ศาลชัน้ ตน
ศาลชัน้ ตน
ศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณ
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา

ลําดับที่

31 ธันวาคม 2551
2
3
5
6
1
2
19

(คดีอาญา)
(คดีแพง)
(คดีอาญา)
(คดีแพง)
(คดีอาญา)
(คดีแพง)
รวม

สรุปคดีที่มีสาระสําคัญไดดังนี้
คดี

วันที่

ถูกฟอง

บริษัทตก
เปนจําเลยที่
1

จํานวนคดี
ณ วันที่

ในขอหาหรือ
ฐาน
ความผิด
ละเมิด

โจทกเรียกคา
เสียหาย
รวมกันหรือแทนกัน

1

หมายเลขดําที่
19170/2542

17 ธ.ค. 2542

รองคดี
แพง

2
3
4

272/2545
1069/2546
3800/2546

17 พ.ค. 2545
8 ก.ย. 2546
9 ก.ย. 2546

แพง
แพง
แพง

5
2
1

ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด

รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน

5

3970/2547

1 มิ.ย. 2547

แพง

1

ละเมิด

รวมกันหรือแทนกัน

6

3882/2549

6 ก.ย. 49

แพง

1

ละเมิด

รวมกันหรือแทนกัน

7
8
9
10
11

4213/2551
4214/2551
5075/2551
5943/2551
4118/2551

13 พ.ค. 2551
13 พ.ค. 2551
9 มิ.ย. 2551
2 ก.ค. 2551
24 ต.ค. 2551

แพง
แพง
แพง
แพง
แพง

4
2
4
5
1

หมิน่ ประมาท
หมิน่ ประมาท
หมิน่ ประมาท
หมิน่ ประมาท
หมิน่ ประมาท

รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน

31 ธันวาคม 2550
4
2
5
3
1
1
16
คําพิพากษา

- ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวม
ชําระเงิน 0.70 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.50 ตอป
- ศาลอุทธรณพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวม
ชําระเงินจาก 0.70 ลานบาท เปน 0.40 ลานบาท
สวนอัตราดอกเบี้ย ยังยืนตามศาลชั้ นตน
แตจําเลยยังคงยื่นคดีตอศาลฎีกา
ศาลชั้นตนจําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
ศาลชั้นตนจําหนายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา
- ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยทั้งสองรวม
ชําระเงิน 2.0 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.50 ตอป แตจําเลยยังยื่นคดีตอศาลอุทธรณ
- ศาลอุทธรณอยูระหวางทุเลาการบังคับคดี
ในระหวางอุทธรณ
ศาลอุททธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตน
รอโจทกฎีกา
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟองจําเลยอุทธรณ
ในประเด็นอายุความ โจทกอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ

ปจจุบันคดีข องบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาวคาดวาจะสามารถประ นีประนอมและอาจไม
ตองจายคาเสียหายใหแกโจทก ในขณะนี้คดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ซึ่งยังไมอาจทราบ
ขอยุติของคดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมไดบันทึกคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกลาวไวในบัญชี
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29. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซื้อคืน กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนายหุนที่ซื้อคืนใหหมด
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการ จําหนายหุนซื้อคืนของบริษัทฯ
ไดครบกําหนดแลวในวันที่ 15 มกราคม 2552 แตบริษัทฯ จําหนาย หุนซื้อคืนดังกลาวไมได ดังนั้นเพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2552 จึงมีมติ เปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุน ที่ซื้อคืน จํานวน 19.65 ลานหุน
คิดเปนจํานวนเงิน 217.14 ลานบาท บริษัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิ ชย
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ภายหลังจากการลดทุน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน225.35 ลานหุน
มูลคาที่ ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 225.35 ลานบาท ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 185.35 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 185.35 ลานบาท

30. การอนุมัติงบการเงินระหวาง
งบการเงิน ระหวางกาล นี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดย คณะกรรมการ ผูมีอํานาจของ บริษัทฯ ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552

