9

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัทฯ จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107536001451
สถานประกอบการตั้ งอยูเลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมูบานประชานิเวศน 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ หนังสือพ็อคเก็ตบุค นิตยสาร และการใหบริการโฆษณา
และจัดทําสื่อโฆษณาทุกชนิดรวมถึงรับจางทําวัสดุโฆษณาทุกชนิด, รับจัดงานนิทรรศการและกิจการตางๆ รวมทั้งการ
ใหบริการการฝกอบรม และการจัดสัมมนาตางๆ
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
2.1 บริษัท ฯ ไดจัด ทํา งบการเงิน ขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีไ ทยรวมถึง การตีค วามและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญ ชีที่ป ระกาศใชโ ดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี และจัด ทํา ขึ้น ตามหลัก การบัญ ชีที่รับ รองทั่ว ไป
ของประเทศไทย
2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเวนที่ระบุในนโยบายการบัญชี
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของบริษัทฯ ตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว
2.4 เพื่อความสะดวกของผู ใช งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงไดมี การแปลงงบการเงินเปน
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทําเปนภาษาไทย
2.5 บริษ ัท ฯไดจ ัด ประเภทรายการบางรายการในงบการเงิน ที่นํา มาแสดงเปรีย บเทีย บใหมเ พื่อ ให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่ง ไมมีผลตอกําไรสุทธิห รือสว นของ
ผูถือหุนตามที่ไดรายงานไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายไดจากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้น
รายไดอื่นลดลง
ตนทุนขายและการใหบริการเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารลดลง
คาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
บาท
15,807,347.63
(15,807,347.63)
43,836,694.59
(102,105,633.41)
58,268,938.82

งบการเงินเฉพาะ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
บาท
15,807,347.63
(15,807,347.63)
43,836,694.59
(96,643,414.59)
52,806,720.00
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3. มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่ อง สิ นทรัพ ยไ มห มุ นเวียนที่ถือไวเพื่ อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับที่ 54 เดิม)
แมบทการบัญชี
(ปรับปรุง 2550) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ ยังไมได
นํามาถือปฎิบัติกอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปนี้
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550) เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (ฉบับที่ 47 เดิม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปน
สาระสําคัญตองบการเงินระหวางกาลที่นําเสนอนี้
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เพื่อใหตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
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4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 รายไดจากการขายหนังสือพิมพ หนังสือพ็อกเก็ตบุค และเศษซากหนังสือรับรูเมื่อมีการสงมอบสินคา
4.1.2 รายไดจากการบริการจัดงานรับรูเมื่อใหบริการแลวเสร็จ
4.1.3 รายไดจากการโฆษณารับรูเมือ่ ใหบริการ
4.1.4 รายไดดอกเบีย้ รับ รับรูตามระยะเวลาพึ่งรับโดยคํานวณจากเงินตนคงคาง
4.1.5 คาใชจายรับรูต ามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและเงินฝากประจํา
ประเภทไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน
4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คํานวณเปนรอยละจากการจัดกลุม
ลูกหนี้จําแนกตามอายุของหนี้ที่คางชําระที่มากกวา 12 เดือนขึ้นไป และจากลูกหนี้ที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
4.4 การประมาณการคาเผื่อการลดหนี้
บริษัท งานดี จํากัด ประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้นโดยพิจารณา
จากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉลี่ย
4.5 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประมาณกระดาษ และวัสดุโรงพิมพ บันทึกตามราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา สวนสินคาคงเหลือของบริษัท งานดี จํากัด ประเภท
หนังสือพ็อกเก็ตบุค บันทึกตามราคาทุนแบบเจาะจง หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
4.6 การประมาณการหนังสือรับคืน
บริ ษั ท งานดี จํ า กั ด ประมาณการหนั ง สื อ รั บ คื น คํ า นวณจากอั ต ราต น ทุ น ขายถั ว เฉลี่ ย คู ณ กั บ ยอด
การประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
4.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงมูลคาตามราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคา(ถามี)
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4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยถาวร ณ วันที่เริ่มรายการบันทึกตามราคาทุนคาเสื่อมราคาสะสมและคํานวณคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้
- อาคารและสิ่งปลูกสราง
20
ป
- เครื่องจักร
5
ป
- อื่นๆ
5
ป
ที่ ดิ น และอาคารที่ ตี ร าคาใหม บั น ทึ ก ตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง กํ า หนดจากการประเมิ น โดย
ผูเชี่ยวชาญอิสระและคํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่เหลืออยู โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให
ผูเชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก ๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯ จะใหมีการประเมินราคาใหมโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ในปนั้น ๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ในสวน
ของผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคา
สินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอด
คงคางอยูในสวนของเจาของสวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะนําไปหักออกจาก“ สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่เกิน
รับรูเปนคาใชจาย
4.9 การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวามีขอบงชี้เรื่อง การดอยคา
หรือไม ในกรณีที่ไมมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน โดยจะรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย
แล วแต มู ลค าใดจะสู งกว า ในการประเมิ นมู ลค าจากการใช ของสิ นทรั พย ประมาณการ
กระแสเงินสด ที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานวณ
ภาษี เงินไดเพื่อให สะทอนมูลคาที่ อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่ มีตอสินทรัพย สํ าหรับสิ นทรั พยที่ ไมกอใหเกิดเงิ นสดซึ่งสวนใหญเป นหนวย
แยกอิสระจากสินทรัพยอื่นๆ ใหพิ จารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคล องกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
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การกลับรายการดอยคา
- บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช
ในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีที่
ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน รายการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
จะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
4.10 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศบันทึกบัญชี โดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลง
คาเปนเงินบาทตามอัตราปด ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดงรวมไวเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนของงวดนั้น
4.11 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา และเงินกูยืม
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.12 การประมาณการหนี้สิน
บริษัท จะบัน ทึก ประมาณการหนี้สิน เมื่อ มีค วามเปน ไปไดคอ นขา งแนข องการเกิด ภาระผูก พัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหเกิดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพัน และจํานวนที่ตอง
จายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็
ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
4.13 ผลประโยนชพนักงาน
บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.14 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากไมมีหุนสามัญเทียบเทา
4.15 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะ
จัดสรรเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ตอไป
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5. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
5.1 ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รวม ถื อ หลั ก เกณฑ ก ารรวมเฉพาะบริ ษั ท ย อ ยที่ อ ยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการคาระหวางกันแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ถือหุน
ในบริษัทยอยตามอัตราสวน ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
ลักษณะ
สัดสวนเงินลงทุน จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ความสัมพันธ
2552
2551
บริษัท งานดี จํากัด
ขายสิ่งพิมพ
บริษัทยอย
99.96% 99.50%
ไทย
บริษัท ขาวสด จํากัด
ขายสิ่งพิมพ-โฆษณา
และบริการจัดงาน
บริษัทยอย
99.99% 99.99%
ไทย
5.2 สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้
รอยละของสินทรัพยที่รวมอยูใ น
สินทรัพยรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
บริษัท ขาวสด จํากัด
28
26
บริษัท งานดี จํากัด
8
4
5.3 รายไดรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในงบการเงินรวม สรุปไดดังนี้

บริษัท ขาวสด จํากัด
บริษัท งานดี จํากัด

รอยละของรายไดที่รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
14
12
45
48

5.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวขางตน สิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 99.90 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริษัทยอยเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100
5.5 นโยบายการบัญ ชีข องบริษัท ยอ ยสํา หรับ รายการที่เ หมือ นกัน จะใชน โยบายการบัญ ชีเ ดีย วกัน กับ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ในการจัดทํางบการเงินรวม
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6. รายการระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน
ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
6.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับระหวางกัน
บริษัท งานดี จํากัด
บริษัท ขาวสด จํากัด
รวม
รายไดคางรับ
บริษัท ขาวสด จํากัด
เจาหนี้การคา
บริษัท งานดี จํากัด
เจาหนี้อื่น
บริษัท งานดี จํากัด

102,396,448.39
30,678,626.45
133,075,074.84

137,572,383.13
32,655,484.72
170,227,867.85

8,800.00

-

2,623,423.14

-

266,819.10

131,446.00

6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
- มูลคาการขายสินคาและบริการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
บาท
บาท
รายไดจากการขายหนังสือพิมพ และพ็อกเก็ตบุค
บริษัท งานดี จํากัด
ตามสัญญา
รายไดจากการรับจางพิมพ
บริษัท ขาวสด จํากัด
ตามสัญญา
เงินปนผลรับ
บริษัท ขาวสด จํากัด
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
บริษัท งานดี จํากัด
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
รวม
รายไดคาเชา
บริษัท งานดี จํากัด
ตามสัญญา
ซื้อสินคา
บริษัท งานดี จํากัด
เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
คาน้ํามันรถ
บริษัท งานดี จํากัด
ราคาทุน
คาเชา
บริษัท ขาวสด จํากัด
ตามสัญญา
คาโฆษณา
บริษัท ขาวสด จํากัด
ตามสัญญา
คาใชจายอื่น
บริษัท ขาวสด จํากัด
ราคาตามที่ตกลงรวมกัน
คาตอบแทนกรรมการ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
บาท
บาท

-

-

366,318,416.08

440,275,057.47

-

-

176,607,155.90

202,100,632.50

-

-

4,498,200.00
4,498,200.00

12,500,000.00
12,500,000.00

-

-

600,000.00

600,000.00

-

-

6,721,509.04

-

-

1,612,207.00

2,801,828.00

-

-

1,690,000.00

1,690,000.00

-

-

2,736,000.00

56,131,045.46

63,890,938.82

44,000.00
51,530,895.00

-

58,428,720.00
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6.3 ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบดวย
รายชื่อบริษัท
บริษัท ขาวสด จํากัด
บริษัท งานดี จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย - ถือหุนทางตรง
บริษัทยอย - ถือหุนทางตรง

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากธนาคารออมทรัพย
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
บาท
บาท
774,170.75
1,468,021.10
185,432,002.74
257,684,575.71
5,720,834.21
6,060,749.43
103,869,934.96
85,289,259.74
369,083,281.20
277,216,267.44

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
1,064,755.10
274,328.00
207,335,279.24
114,557,465.07
1,021,890.84
449,362.94
60,402,978.91
62,365,694.78
269,824,904.09
177,646,850.79

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนกับธนาคาร
พาณิชยภายในประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 ตอป และรอยละ 1.875-3.125 ตอป ตามลําดับ
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงิ นฝากประจํ าประเภท 3 เดือน
กับธนาคารพาณิชยภายในประเทศมี อั ตราดอกเบี้ ยรอยละ 0.50-0.75 ต อป และร อยละ 1.875-3.125 ตอ ป
ตามลําดับ
8. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารประจําประเภท 5 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 6 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 7 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 12 เดือน
ตั๋วแลกเงิน อายุ 6 เดือน
ตั๋วแลกเงิน อายุ 1 ป
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 358 วัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
110,000,000.00
3,946,421.87
3,869,959.19
114,601,199.28
14,030,200.24
24,902,269.32
40,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
29,460,385.18
188,232,613.69
212,577,821.39

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
90,000,000.00
3,946,421.87
3,869,959.19
94,601,199.28
3,248,396.10
14,419,644.32
20,000,000.00
20,000,000.00
121,796,017.25
128,289,603.51

อัตราดอกเบี้ยตอป
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
รอยละ
รอยละ
3.50-3.75
0.75
2.75
0.75-1.50
0.75-3.50
2.875-3.50
1.25
1.20-1.40
3.80
4.05
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ2551 เงินลงทุนประเภทพันธบัตรรัฐบาล มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่
ราคาทุน

ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
พันธบัตรรัฐบาล
บวก สวนต่าํ กวามูลคาเงินลงทุน
รวม

31 ธันวาคม 2552
มูลคายุติธรรม

บาท

บาท

-

-

31 ธันวาคม 2551
มูลคายุติธรรม

อัตรา
ดอกเบี้ย
%

ราคาทุน
บาท

บาท

-

28,856,910.60
603,474.58
29,460,385.18

29,725,220.10
29,725,220.10

อัตรา
ดอกเบี้ย
%
4.05

9. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

ลูกหนี้การคาที่ยังไมออกใบแจงหนี้
ลูกหนี้การคาที่ออกใบแจงหนี้แลวและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับ
ประมาณการคาเผือ่ การลดหนี้
ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
59,952,157.10
10,216,402.63

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
45,248,665.77
7,632,570.26

283,029,463.35

258,823,414.62

106,385,460.13

97,674,660.97

28,743,854.25
868,902.70
1,480,507.16
1,229,207.22
41,977,134.61
417,281,226.39
(40,995,535.22)

33,816,627.64
6,251,871.95
4,165,960.10
5,386,247.15
33,918,160.19
352,578,684.28
(30,761,767.07)

4,125,107.10
606,904.00
575,052.00
258,838.97
20,861,766.41
178,061,794.38
(20,384,784.36)

8,119,416.40
1,831,836.00
984,057.60
1,317,873.01
19,906,362.11
137,466,776.35
(18,943,893.13)

(27,375,257.68)
348,910,433.49

(29,589,385.62)
292,227,531.59

157,677,010.02

118,522,883.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ตนงวด
บวก ตัง้ เพิ่มในระหวางงวด
หัก ไดรับชําระคืนระหวางงวด
ตัดจําหนายหนีส้ ูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
(30,761,767.07)
(29,363,916.92)
(13,385,179.88)
(3,982,471.52)
1,152,182.41
2,318,620.12
1,999,229.32
266,001.25
(40,995,535.22)
(30,761,767.07)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
(18,943,893.13)
(19,323,277.95)
(2,720,760.79)
(534,574.84)
363,238.24
775,014.41
916,631.32
138,945.25
(20,384,784.36)
(18,943,893.13)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ไดตัดจําหนายลูกหนี้การคาที่เคย
บันทึกคาเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวน 2.00 ลานบาท และ 0.27 ลานบาท ตามลําดับ และงบการเงิน
เฉพาะบริษัทจํานวน 0.92 ลานบาท และ 0.14 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้สูญ เนื่องจากลูก หนี้ก ารคา
ดังกลาวประสบปญหาดานการเงินซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการติดตามหนี้จนถึงที่สุดแลว
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10. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทยอยทั้งจํานวนเปนหนี้ที่ยังไม
ถึงกําหนดชําระ
11. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

กระดาษ
พ็อกเก็ตบุค
วัสดุคงเหลือ
อะไหลเครื่องจักร
รวม
บวก ประมาณการหนังสือรับคืน
หัก คาเผื่อมูลคาทีล่ ดลง-พ็อกเก็ตบุค
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
บาท
บาท
112,967,337.40 191,854,658.69
52,511,014.53
40,815,489.85
1,218,915.29
2,772,507.57
2,119,576.88
2,486,683.51
157,121,319.42 249,624,864.30
12,296,712.93
11,781,690.99
(12,409,692.21) (11,305,557.58)
157,008,340.14 250,100,997.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
112,967,337.40
191,854,658.69
1,218,915.29
2,772,507.57
2,119,576.88
2,486,683.51
116,305,829.57
197,113,849.77
116,305,829.57
197,113,849.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประมาณการหนังสือรับคืนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ประมาณการหนังสือรับคืน-ตนงวด
บวก ตั้งประมาณการเพิ่มระหวางงวด
หัก จําหนาย
ประมาณการหนังสือรับคืน-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
11,781,690.99
12,061,400.99
49,847,760.27
35,579,708.55
(49,332,738.33)
(35,859,418.55)
12,296,712.93
11,781,690.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อมูลคาลดลงพ็อกเก็ตบุคมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

คาเผื่อมูลคาพ็อกเก็ตบุค-ตนงวด
บวก ตั้งเพิ่มระหวางงวด
คาเผื่อมูลคาพ็อกเก็ตบุค-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
(11,305,557.58)
(9,592,631.77)
(1,104,134.63)
(1,712,925.81)
(12,409,692.21)
(11,305,557.58)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
-

19

12. เงินลงทุนระยะยาว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินลงทุนระยะยาว
จํานวน 2.0 ลานบาท เปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนในหุนกูดอยสิทธิของ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยในปที่ 1 ถึงปที่ 5 ในอัตราคงที่รอยละ 4.00 ตอป และในปที่ 6 ถึง
ปที่ 10 ในอัตราคงที่ รอยละ 4.75 ตอป มีอายุโครงการ 10 ป สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ประกอบดวย

ชื่อบริษัท

ทุนชําระแลว

บริษัท งานดี จํากัด
บริษัท ขาวสด จํากัด

สัดสวนการ
ลงทุน

1,500,000
12,500,000

99.96
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
เงินปนผล
บาท
14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

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

บาท
4,498,200.00
4,498,200.00

บาท
12,500,000.00
12,500,000.00

14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
งบการเงินรวม

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม – โอนเขา
จําหนาย – โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จําหนาย/โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
-สําหรับสวนที่เขางบกําไรขาดทุน
-สําหรับสวนที่ปดเขาสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาที่ปรากฎอยูในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
คาเสื่อมราคาที่ปรากฏอยูในสวนเกินทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน ลิฟตและ
อาคารสวนที่
ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักร

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

428,997,643.04
428,997,643.04

287,109,965.73
287,109,965.73

219,426,844.69
219,426,844.69

538,004,785.46
23,660,070.39
(75,000.00)
561,589,855.85

142,854,835.63
27,166,868.39
(10,306,102.81)
159,715,601.21

97,508,664.63
5,800,986.00
103,309,650.63

95,398,561.35
4,899,174.57
(951,718.63)
99,346,017.29

8,349,459.63
8,349,459.63

(1,294,078.17)
-

(98,379,935.40)
-

(94,105,624.30) (472,314,143.67) (114,866,643.57)
47,506.79
10,280,357.53

(67,088,542.11)
-

(79,573,803.84)
948,839.03

(3,100,109.35)
-

-

(930,722,880.41)
11,276,703.35

(303,024.24)

(20,721,302.52)

(12,211,070.13)

(11,143,267.69)

(6,698,894.42)

(901,151.52)

-

(88,308,435.27)

(12,484,296.51)
(1,597,102.41) (119,101,237.92) (106,589,920.81) (508,596,361.63) (116,797,356.17)

(78,231,809.80)

(85,323,859.23)

(4,001,260.87)

-

(12,484,296.51)
(1,020,238,908.84)

-

(36,329,724.75)

เครื่องใช
สํานักงานและ
สินทรัพยถาวรอื่น

ลิฟต

427,703,564.87

188,730,030.33

125,321,220.39

65,690,641.79

27,988,192.06

30,420,122.52

15,824,757.51

5,249,350.28

427,400,540.63

168,008,727.81

112,836,923.88

52,993,494.22

42,918,245.04

25,077,840.83

14,022,158.06

4,348,198.76

งานระหวาง
กอสราง

(หนวย : บาท)
รวม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

28,080,536.00
2,710,014.74
(30,790,550.74)
-

28,080,536.00
-

1,845,731,296.16
64,237,114.09
(42,123,372.18)
1,867,845,038.07

915,008,415.75
847,606,129.23

88,308,435.27
84,446,003.66

12,484,296.51
14,266,128.81
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม – โอนเขา
จําหนาย – โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จําหนาย/โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
-สําหรับสวนที่เขางบกําไรขาดทุน
-สําหรับสวนที่ปดเขาสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน ลิฟตและ
อาคารสวนที่
ตีราคาเพิ่ม

เครื่องจักร

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

269,027,507.25
269,027,507.25

125,721,929.04
125,721,929.04

219,426,844.69
219,426,844,69

538,004,785.46
23,660,070.39
(75,000.00)
561,589,855.85

134,897,885.64
27,021,026.38
(10,218,441.39)
151,700,470.63

45,675,870.74
3,290,000.00
48,965,870.74

68,238,825.44
4,546,184.04
(605,386.46)
72,179,623.02

5,904,814.67
5,904,814.67

(1,294,078.17)
-

(63,852,075.74)
-

(94,105,624.30) (472,314,143.67) (107,167,018.18)
47,506.79
10,192,696.11

(30,760,059.00)
-

(60,913,092.93)
605,372.46

(2,362,697.21)
-

-

(832,768,789.20)
10,845,575.36

(303,024.24)

(12,242,222.32)

(12,060,029.87)

(5,156,241.48)

(3,084,452.52)

(656,686.97)

-

(69,832,382.15)

(12,484,296.51)
(76,094,298.06) (106,589,920.81) (508,596,361.63) (109,034,351.94)

(35,916,300.48)

(63,392,172.99)

(3,019,384.18)

-

(12,484,296.51)
(904,239,892.50)

(1,597,102.41)

-

(36,329,724.75)

เครื่องใช
สํานักงานและ
สินทรัพยถาวรอื่น

ลิฟต

(หนวย : บาท)
รวม

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

267,733,429.08

61,869,853.30

125,321,220.39

65,690,641.79

27,730,867.46

14,915,811.74

7,325,732.51

3,542,117.46

267,430,404.84

49,627,630.98

112,836,923.88

52,993,494.22

42,666,118.69

13,049,570.26

8,787,450.03

2,885,430.49

งานระหวาง
กอสราง

28,080,536.00
2,710,014.74
(30,790,550.74)
-

1,434,978,998.93
61,227,295.55
(41,689,378.59)
1,454,516,915.89

28,080,536.00
-

คาเสื่อมราคาที่ปรากฎอยูในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
คาเสื่อมราคาที่ปรากฏอยูในสวนเกินทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ
บันทึกการตีราคาที่ดินที่สูงกวาราคาตามบัญชีจํานวน 92.81 ลานบาท อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สูงกวาราคา
ตามบัญชีจํานวน 126.62 ลานบาท จากการประเมินราคาสินทรัพยโดย ผูประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2548 โดยใชวิธีการเปรียบเทียบตามราคาตลาดในสวนของการประเมินราคาของที่ดิน และ
วิธีคิดจากตนทุนทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง โดยราคาตามบัญชีสวนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม
ดังกลาว จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน และบันทึกคาเสื่อมราคา
สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคารตามอายุการใชงานคงเหลือ ซึ่งสวนเกินดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงใน
งบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางอยูในสวนของเจาของ
สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวน
ซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่เกินรับรูเปนคาใชจาย
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่ดินบางสวนจํานวน 470.90 ลานบาท
และสิ่งปลูกสรางจํานวน 321.02 ลานบาท นําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชยหลายแหงของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามหมายเหตุ 16
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่ดินบางสวนจํานวน 310.93 ลานบาท
และสิ่งปลูกสรางจํานวน 159.63 ลานบาท นําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชยหลายแหงตามหมายเหตุ 16

602,210,209.73
550,277,023.39

69,832,382.15
64,311,250.22

12,484,296.51
14,266,128.81
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพยถาวรที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 620.64 ลานบาท และ 598.65 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม
บัญชีจํานวนเงิน 1,657.00 บาท และ 1,526.00 บาท ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพยถาวรที่คํานวณคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 579.75 ลานบาท และ 563.79 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีจํานวนเงิน 1,170.00 บาท และ 1,088.00 บาท ตามลําดับ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย
ที่เลิกใชงานและรอจําหนาย โดยมีราคาทุนจํานวน 23.31 ลานบาท และ 15.97 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีจํานวน 16.00 บาท และ 17.00 บาท ตามลําดับ
15. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-สุทธิ
ประกอบดวย

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ําประกันคดีฟองรอง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันอื่น
สมาชิกสนามกอลฟรอจําหนายยกมาตนงวด
อื่น ๆ
รวม
หัก คาเผื่อภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย
คาเผื่อการดอยคาสนามกอลฟ
คาสมาชิกสนามกอลฟตัดจาย
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
5,071,815.08
5,071,815.08
2,928,148.30
3,175,500.00
2,959,174.53
1,206,081.35
15,340,719.26
(5,071,815.08)
(2,959,174.53)
7,309,729.65

2,667,284.13
3,407,449.65
3,083,391.77
2,133,838.42
16,363,779.05
(5,071,815.08)
(2,959,174.53)
(124,217.24)
8,208,572.20

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
1,576,597.52
1,576,597.52
105,000.00
2,575,600.00
2,959,174.53
40,900.00
7,257,272.05
(1,576,597.52)
(2,959,174.53)
2,721,500.00

205,000.00
2,634,217.65
3,083,391.77
1,263,126.03
8,762,332.97
(1,576,597.52)
(2,959,174.53)
(124,217.24)
4,102,343.68

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 2.93 ลานบาท
และ 2.67 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจําและสลากออมสินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยนําไปใชค้ํา
ประกันภาระผูกพันของคดีความที่เกิดขึ้นตามหมายเหตุ 27.3
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารจํานวน 0.11 ลานบาท
และ 0.21 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่บริษัทฯ นําไปใชค้ําประกันภาระผูกพันของคดีความที่เกิดขึ้น
ตามหมายเหตุ 27.3
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารจํานวน 3.18 ลานบาท
และ 3.41 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจําที่บริษัทฯ และบริษัทยอยนําไปค้ําประกันไฟฟา
งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารจํานวน 2.58 ลานบาท
และ 2.63 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจําที่บริษัทฯ นําไปค้ําประกันไฟฟา
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16. สินเชื่อและการค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 33.50 ลานบาท ไดนําสินทรัพยตามหมายเหตุ 14 เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันโดยมีกรรมการและใบหุนของกรรมการของบริษัทฯ รวมค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 20.00 ลานบาท และวงเงินค้ําประกัน 0.40 ลานบาท ของบริษัทยอย
ค้ําประกันโดยสินทรัพยตามหมายเหตุ 14
สินเชื่อในรูปทรัสต รีซีทวงเงิน 620.00 ลานบาท บริษัทฯ ไดนําสินทรัพย ตามหมายเหตุ 14
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดยมีกรรมการและใบหุนของกรรมการของบริษัทฯ รวมค้ําประกัน
17. การจายเงินปนผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 185.35 ลานหุน สําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตรา
หุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 74.14 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
ปจจุบันบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลเรียบรอยแลว
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญจํานวน 185.35 ลานหุน สําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ใน
อัตราหุนละ 0.45 บาท เปนจํานวนเงิน 83.41 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
ปจจุบันบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลเรียบรอยแลว
บริษัทยอย
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท งานดี จํากัด ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัตใิ หมกี ารจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 โดยเสนอจายเงินปนผลหุนละ 3.00 บาท จํานวนหุนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
มีจํานวน 1.50 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 4.50 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และ
จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.50 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
ตามรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ข า วสด จํ า กั ด ครั้ ง ที่ 1/2551 เมื่ อ วั น ที่
30 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนจํานวน
12.50 ลานหุ น ในอั ตราหุนละ 5 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 62.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 4 บาท คิดเปนเงิน 50 ลานบาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และจายเงินปนผล
งวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ 1 บาท คิดเปนเงิน 12.50 ลานบาท ใหแกผูถือหุน ซึ่งมีชื่อ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยมีกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ปจจุบันบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
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18. หุนสามัญซื้อคืน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 มีมติ
เปนเอกฉันทอนุมัติการซื้อหุนคืน โดยวิธีเสนอซื้อจากผูถือหุนทั่วไป โดยในระหวางวันที่ 3 มกราคม 2549
ถึ ง วั น ที่ 16 มกราคม 2549 บริ ษั ท ฯ ได ดํา เนิ น การซื้ อ หุ น คื น จากผู ถือ หุ น รายย อยเป น ที่ เ รี ย บร อยแล ว
และบริษัทฯ ไดทําการแกไขขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 10 เกี่ยวกับการซื้อหุนของบริษัทฯ คืน โดยใหบริษัทฯ
สามารถซื้อหุนของบริษัทฯ คืนและจําหนายหุนดังกลาวออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมจําหนายหรือไมสามารถจําหนายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดซื้อคืนภายในเวลาที่กําหนด
บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนในสวนที่จําหนายไมได ซึ่งหุนที่
บริษัทฯ ถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ
ในการรับ เงิ น ปนผลดว ย ในการซื้ อหุ นของบริษั ทฯ คืน นั้น ต อ งไดรับอนุมัติ จ ากผูถือหุ นของบริษัท ฯ
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจที่จะอนุมัติการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 9.76 ของหุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดหุนสามัญซื้อคืน 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

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ
ใหบริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน จํานวน 19.65 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 217.14 ลานบาท
เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซื้อคืนโดยบริษัทฯ เลือกวิธีลดทุน ซึ่งบริษัทฯ ได
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552
ภายหลังจากการลดทุนบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 225.35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา
225.35 ลานบาท ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 185.35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา
185.35 ลานบาท
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19. รายไดจากการขายและบริการ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มี
รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการระหวางกัน ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หนวย : พันบาท)
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
9,151
11,884
9,091
11,440

20. คาตอบแทนผูบริหาร
ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารนี้ เ ป น ผลประโยนช ที่ จ า ยให แ ก ผู บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงินไดแก เงินเดือน ผลประโยนชที่เกี่ยวของ และคาตอบแทนกรรมการ
รวมไปถึงผลประโยนชตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 25 ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปน
รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง นี้ เ ฉพาะกํ า ไรสุ ท ธิ ใ นส ว นที่ ไ ม เ กิ น 300 ล า นบาท เป น เวลาสามรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯ คํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวล
รัษฎากร สวนใหญเกี่ยวกับรายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยรอจําหนาย หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
คาเสื่อมราคายานพาหนะที่คํานวณจากมูลคาตนทุนยานพาหนะสวนที่เกิน 1 ลานบาท และเงินปนผลรับ
บริษัท ขาวสด จํากัด และบริษัท งานดี จํากัด คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30
ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร สวนใหญเกี่ยวกับรายการ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา รายจายที่ไมถือเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรและคาเสื่อมราคายานพาหนะที่
คํานวณจากมูลคาตนทุนยานพาหนะสวนที่เกิน 1 ลานบาท
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22. คาใชจายตามลักษณะ
ประกอบดวย

วัตถุดิบและคาใชจายในการผลิตอื่น
ตนทุนบริการจัดงาน
ตนทุนสินคาที่ขาย
คาจางพิมพ
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาตอบแทนผูบริหาร
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
490,435,715.91
533,089,855.58
58,136,536.44
38,818,680.45
43,121,748.53
1,421,702.35
951,291.60
1,104,134.63
1,712,925.81
459,676,064.45
506,451,224.87
88,308,435.27
84,446,003.66
61,171,775.00
66,932,190.00
221,296,631.97
192,445,367.47
1,420,369,676.47
1,429,150,607.52

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
บาท
บาท
490,435,715.91
533,089,855.58
58,136,536.44
336,575,262.73
368,846,341.91
69,832,382.15
64,311,250.22
51,530,895.00
58,428,720.00
94,998,475.74
78,259,388.03
1,101,509,267.97
1,102,935,555.74

23. การตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
บริษัทฯ ทยอยตัดจําหนายสินทรัพยสวนที่ตีราคาเพิ่มที่แสดงอยูในบัญชี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณและโอนไปหักกับบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินที่แสดงอยูในสวนของผูถือหุน ซึ่งมี
ผลทําใหคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูบัญชีกําไรขาดทุนคํานวณดวยราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการบัญชีดังกลาวเปน
แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีสากล (IAS 16 :
Property Plant and Equipment) ที่กําหนดใหสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของ
ผูถือหุนตองโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง ซึ่งมีผลใหคาเสื่อมราคาที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนแสดงดวย
มูลคาที่ตีราคาใหม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เลือกใชวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการโอนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชีสากลจะมีผลกระทบตองบการเงินดังนี้

คาเสื่อมราคาสําหรับป เพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิสําหรับป ลดลง
กําไรตอหุน ลดลง (บาท : หุน)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
บาท
บาท
12,484,296.51
14,266,128.81
(12,484,296.51)
(14,266,128.81)
0.0674
0.0770
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24. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบเขา
กองทุ น ในจํ า นวนเดี ย วกั น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ บริ ห ารโดย บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม
กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ จายสมทบและบันทึกเปนคาใชจาย
จํานวนเงิน 6.44 ลานบาท และ 6.61 ลานบาท ตามลําดับ
25. เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินสวนใหญเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
การคาบริษัทยอย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญเกี่ยวกับเจาหนี้การคาในสกุลเงินบาท เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ในสกุลเงินตราตางประเทศและคาใชจายคางจาย บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว
โดยใชอนุพันธทางการเงินเนื่องจาก
25.1 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยไม มี น โยบายในการประกอบธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ ตราสารการเงิ น
เพื่อเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
25.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย และหนี้สินที่
มี่ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 3 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 5 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 6 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 7 เดือน
เงินฝากธนาคารประจําประเภท 1 ป
ตั๋วแลกเงิน อายุ 6 เดือน
ตั๋วแลกเงิน อายุ 1 ป
เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหุน กูดอยสิทธิ อายุ 10 ป
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 358 วัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
257.68
185.43
207.34
114.56
6.06
5.72
1.02
0.45
103.87
85.29
60.40
62.37
110.00
90.00
3.95
3.87
3.95
3.87
114.60
94.60
14.03
24.90
3.25
14.42
40.00
40.00
20.00
20.00
20.00
2.00
2.00
29.46
-

อัตราดอกเบี้ยตอป
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
รอยละ
รอยละ
0.50 – 0.75
0.50 – 0.75
0.50 – 0.75
1.875 – 3.125
3.50 -3.75
0.75
2.75
0.75 – 1.50
0.75 – 3.50
2.875 – 3.50
1.25
1.20 – 1.40
3.80
MLR
MLR
4.00-4.75
4.00-4.75
4.05
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25.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน
ถึงแมวาการซื้อวัตถุดิบบางสวนเปนการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอยูบางแตอยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจะพิจารณาการใชอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เมื่อสภาวการณ
อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโนนที่ไมมีเสถียรสภาพ
25.4 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาอยูบาง
อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโนบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง โดยมีการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกคากอนใหสินเชื่อ รวมทั้งลูกคาใหมบางรายมีการจัดเก็บเงินมัดจํา
ลวงหนาและลูกคาสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ทําการติดตอกันมานาน และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้การคาตามหมายเหตุ 9 และการตั้งประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืน
สินคาตามหมายเหตุ 9 ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาเพียงพอแลว
25.5 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน
สวนใหญเปนลูกหนี้การคา เงินฝากธนาคารประจําประเภท 3-12 เดือน ซึ่งเปนสินทรัพยระยะสั้น สวน
หนี้สินทางการเงินสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและหนี้สินกับธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนหนี้สินระยะสั้น
เชนกัน จึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ สวนงานจําหนายสื่อสิ่งพิมพและบริการโฆษณา
และรับจางพิมพเปนสวนงานหลัก บริการจัดงานและจัดอบรมสัมมนาเปนสวนงานที่มีขนาดต่ํากวา 10%
เมื่อเทียบกับรายไดรวมของงบการเงินรวม โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น
รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมด โดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจ
และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ยังมีภาระ
ผูกพันอื่นเกี่ยวกับ
27.1 ภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย

Letter of Guarantee
Letter of Credit

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
10,927
4,134
620,000
567,903

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
8,188
4,034
620,000
567,903

27.2 ภาระผูกพันตามสัญญา
27.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ป ซึ่งมีมูลคาสัญญาจํานวน 11.12 ลานบาท โดยมีมูลคาคาเชาที่
ตองจายชําระจนครบกําหนดสัญญาจํานวน 4.86 ลานบาท และ 8.37 ลานบาท ตามลําดับ
27.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาพื้นที่กําหนดระยะเวลา
1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมูลคาตามสัญญาจํานวน
1.68 ลานบาท โดยมี มูลค าคาเชาที่ตองจายชําระจนครบกําหนดสัญญาจํา นวน 1.68 ล านบาท
ตามลําดับ
27.2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคารและ
เครื่ อ งพิ ม พ เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานและขยายส ว นงาน ซึ่ ง มี มู ล ค า ตามสั ญ ญาจํ า นวน
100.00 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตองจายชําระจํานวน 100.00 ลานบาท
บริษัทยอย
27.2.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชา
อาคารสํานักงานกับบริษัทใหญ กําหนดระยะเวลา 3 ป สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบสัญญา จํานวน 0.46 ลานบาท และ 1.20 ลานบาท ตามลําดับ
27.2.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชา
พื้นที่ 2 แหง กําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552
ซึ่งปจจุบันมีการตออายุใหมถึงวันที่ 14 เมษายน 2553 และตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบสัญญาจํานวน 0.56 ลานบาท
และ 1.15 ลานบาท ตามลําดับ
27.2.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัท งานดี จํากัด มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชา
อุปกรณสํานักงานกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
โดยมีมูลคาคาเชาที่ตองจายชําระจนครบสัญญาจํานวน 0.71 ลานบาท และ 1.24 ลานบาท ตามลําดับ
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27.3 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้
27.3.1 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีแพงและคดีอาญา โดยสรุปจํานวนคดีทั้งหมด ดังนี้
จํานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
ศาลชั้นตน (คดีอาญา)
5
2
ศาลชั้นตน (คดีแพง)
3
5
ศาลอุทธรณ (คดีอาญา)
3
7
ศาลอุทธรณ (คดีแพง)
4
3
ศาลฎีกา
(คดีอาญา)
3
2
รวม
18
19
สรุปคดีที่มีสาระสําคัญไดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

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

วันที่
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

บริษัทตก
เปนจําเลยที่
2
1
1
4
2
6
6

ในขอหาหรือ
ฐานความผิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด

โจทกเรียกคา
เสียหาย
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน

คําพิพากษา
จําหนายคดีชั่วคราวเพือ่ รอผลคดีอาญา
จําหนายคดีชั่วคราวเพือ่ รอผลคดีอาญา
จําเลยแกอุทธรณ อยูระหวางรอการพิจารณา
จําหนายคดีชั่วคราวเพือ่ รอผลคดีอาญา
อยูระหวางอุทธรณ
อยูระหวางอุทธรณ
อยูระหวางอุทธรณ

27.3.2 บริษัทยอย ถูกฟองรองคดีแพงและคดีอาญา โดยสรุปจํานวนคดีทั้งหมด ดังนี้
จํานวนคดี
ณ วันที่
ศาลชั้นตน
ศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณ
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา

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

31 ธันวาคม 2552
1
3
5
7
2
18

31 ธันวาคม 2551
2
3
5
6
1
2
19
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สรุปคดีที่มีสาระสําคัญไดดังนี้
ลําดับที่

คดี

1

หมายเลขดําที่
19170/2542

2
3
4

วันที่

ถูกฟอง

บริษัทตก

ในขอหาหรือ
โจทกเรียกคา
ฐาน
ความผิด
เสียหาย
ละเมิด
รวมกันหรือแทนกัน

17 ธ.ค. 2542

รองคดี
แพง

เปนจําเลยที่
1

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
12

4213/2551
4214/2551
5075/2551
5943/2551
4118/2551
184/2552

13 พ.ค. 2551
13 พ.ค. 2551
9 มิ.ย. 2551
2 ก.ค. 2551
24 ต.ค. 2551
20 ม.ค. 2552

แพง
แพง
แพง
แพง
แพง
แพง

4
2
4
5
1
1

หมิ่นประมาท
หมิ่นประมาท
หมิ่นประมาท
หมิ่นประมาท
หมิ่นประมาท
ละเมิด

รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน
รวมกันหรือแทนกัน

คําพิพากษา

- ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวม
ชําระเงิน 0.70 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.50 ตอป
- ศาลอุทธรณพพิ ากษาใหจําเลยทั้งสามรวม
ชําระเงินจาก 0.70 ลานบาท เปน 0.40 ลานบาท
สวนอัตราดอกเบี้ย ยังยืนตามศาลชั้นตน
แตจําเลยยังคงยื่นคดีตอ ศาลฎีกา
ศาลชั้นตนจําหนายคดีชั่วคราวเพือ่ รอผลคดีอาญา
ศาลชั้นตนจําหนายคดีชั่วคราวเพือ่ รอผลคดีอาญา
- ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยทั้งสองรวม
ชําระเงิน 2.0 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.50 ตอป แตจําเลยยังยื่นคดีตอศาลอุทธรณ
- ศาลอุทธรณอยูระหวางทุเลาการบังคับคดี
ในระหวางอุทธรณ
ศาลอุทธรณพพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ตน
โจทกฎีกา
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟองจําเลยอุทธรณ
ในประเด็นอายุความ โจทกอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ
จําเลยแกอุทธรณ อยูระหวางรอการพิจารณา
ศาลพิพากษายกฟอง อยูระหวางอุทธรณ

ปจจุบันคดีของบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาวคาดวาจะสามารถประนีประนอมและอาจไม
ตองจายคาเสียหายใหแกโจทก ในขณะนี้คดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ซึ่งยังไมอาจทราบ
ขอยุติของคดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมไดบันทึกคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกลาวไวในบัญชี
28. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดมีการโอนเงินมัดจําคา
อุปกรณและระบบสัญญาณเตือนภัยจากไฟไหมไปเปนสินทรัพย เนื่องจากไดรับอุปกรณและติดตั้งระบบ
ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 0.91 ลานบาท
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29. อื่นๆ
29.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 มีมติเปน เอกฉันท
อนุ มัติ ใ ห เ พิ่ ม เติ ม วัต ถุป ระสงค แ ละแก ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษัท ฯ เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม
การดํ าเนินธุรกิจในปจจุบัน และในอนาคตซึ่งจะสามารถเพิ่ มช องทางการหารายไดใหกับบริษัทฯ
เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 41-43 รวม 3 ขอ ทั้งนี้เดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค 40 ขอ
ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงคและแกไขหนังสือบริคณหสนธิเรียบรอยแลว
โดยวัตถุประสงคที่เพิ่มเติมมี ดังนี้
1. ประกอบกิจการรับจาง จัดงานนิทรรศการ และจัดกิจกรรมตางๆ งานนิทรรศการดานวิชาการ
งานนิทรรศการดานความบันเทิงและมหรสพอื่นๆ รวมถึงรับจางจัดกิจกรรมทางการตลาด
และสงเสริมการตลาดใหกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลใดๆ หรือเอกชนทั่วไป
2. ประกอบกิจการใหบริการโฆษณาประชาสัมพันธ และสื่อโฆษณาทุกชนิดในนิตยสาร
หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น และสื่ อ มวลทุ ก ชนิ ด รวมทั้ ง การรั บ จ า งทํ า วั ส ดุ โ ฆษณา
ดานนิตยสาร หนังสื่อพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุโฆษณาทุกประเภท
ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน
3. ประกอบกิจการใหบริการการศึกษา การฝกอบรม การจัดสัมมนาและกิจกรรมทัศนาจร
ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาบุคลากร และการฝกอาชีพ
29.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติใหซื้อที่ดิน อาคารและเครื่องพิมพ จากบริษัทแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ ได ซื้อที่ดิน อาคารและเครื่องจักร รวมมูลคาทั้ งสิ้น 100.00 ลานบาท ซึ่งทรัพ ยสิน
ดังกลาวมีมูลคายุติธรรม 126.80 ลานบาท โดยบริษัทฯ ซื้อมาในราคาที่ต่ํากวามูลคายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยบริษัทผูประเมินราคาที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย โดยสินทรัพยที่ซื้อมีรายการ
ดังนี้
1. ที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร 53 ตารางวา มูลคา 56.06 ลานบาท
2. อาคารโรงพิมพ มูลคา 10.20 ลานบาท
3. เครื่องพิมพจํานวน 3 เครื่อง มูลคา 33.74 ลานบาท
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553

