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บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั ฯ จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบี ย น บมจ. เลขที่
0107536001451 สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิเวศน์ 1 แขวง
ลาดยาว เขตจตุ จกั ร กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ค
นิตยสาร และการให้บริ การโฆษณา และจัดทาสื่ อโฆษณาทุกชนิดรวมถึงรับจ้างทาวัสดุโฆษณาทุกชนิ ด,
รับจัดงานนิทรรศการและกิจการต่างๆ รวมทั้งการให้บริ การการฝึ กอบรม และการจัดสัมมนาต่างๆ
2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง
การตีค วามและแนวปฏิ บ ตั ิท างการบัญ ชี ที่ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี กฎระเบีย บและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องและตามหลักการบัญชี ที่
รั บรองทัว่ ไปของประเทศไทย
2.2 งบการเงิ น นี้ ไ ด้จ ดั ทาขึ้ น โดยถื อ หลัก เกณฑ์ก ารบัน ทึ ก ตามราคาทุ น เดิ ม ยกเว้น แต่จ ะได้เ ปิ ดเผย
เป็ นอย่างอื่ นในนโยบายการบัญชี
2.3 ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็ น
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
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2.5 การจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่
เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบและเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวด
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไร
สุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท
บาท
บาท
บาท
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
เงินลงทุนระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

409,677,345.84
368,521,594.97
235,732,633.17
6,473,662.62

4,024,426.04
(10,000,000.00)
4,024,426.04
10,000,000.00
653,668.32
(653,668.32)

413,701,771.88
358,521,594.97
231,708,207.13
10,000,000.00
653,668.32
5,819,994.30

งบการเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภท
บาท
บาท
บาท
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
เงินลงทุนระยะยาว

291,135,017.87
238,313,084.28
95,487,547.66
-

2,143,333.96
(10,000,000.00)
(2,143,333.96)
10,000,000.00

293,278,351.83
228,313,084.28
93,344,213.70
10,000,000.00
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภท
บาท
บาท
บาท
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

215,136,954.63
519,624.91

346,991.28
(346,991.28)

215,483,945.91
172,633.63

งบการเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภท
บาท
บาท
บาท
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

140,529,328.99
439,074.16

266,440.53
(266,440.53)

140,795,769.52
172,633.63

3. หลักเกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ถื อหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุ ม
ของ บริ ษทั มติ ชน จากัด (มหาชน) หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการค้าระหว่า งกันแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรงในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วน ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ขายสิ่ งพิมพ์
ขายสิ่ งพิมพ์-โฆษณา
และบริ การจัดงาน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน
จัดตั้งขึ้น
ณ วันที่
ในประเทศ
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
99.96%
99.96%
ไทย
99.99%

99.99%

ไทย

3.2 รอบระยะเวลาบัญชี ข องบริ ษทั ย่อยดังกล่ า วข้างต้น สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันกับของบริ ษทั มติ ชน จากัด
(มหาชน) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.90 ในการจัดทางบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ คานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเสมือนหนึ่งถือหุ น้ ร้อยละ 100
3.3 นโยบายการบัญชี ข องบริ ษ ทั ย่อยส าหรั บ รายการที่ เหมื อนกันจะใช้นโยบายการบัญชี เดี ย วกันกับ
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ในการจัดทางบการเงินรวม
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4. กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรบั ญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบั ญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรบัญชี ทมี่ ีกำรปรับปรุ ง
4.1 บริ ษทั ฯ ได้มีการนามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
การบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ฉบับที่ 50 ถึง 55/2553 และฉบับที่ 8/2554 ที่มีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุ นแรง
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

4.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ฉบับที่ 16/2552 ฉบับที่ 17/2553 ฉบับที่ 51/2553 และฉบับที่ 5 ถึง
7/2554 ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
2556 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้
คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็ นว่ามาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นสาหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้น
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5. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
5.1.1 รายได้จากการขายหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ และเศษซากหนังสื อรับรู ้เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
5.1.2 รายได้จากการบริ การจัดงานรับรู้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
5.1.3 รายได้จากการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริ การ
5.1.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึ่งรับโดยคานวณจากเงินต้นคงค้าง
5.1.5 ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและเงินฝาก
ประจาประเภทไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน
5.3 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ คานวณ
เป็ นร้ อยละจากการจัดกลุ่มลูกหนี้ จาแนกตามอายุของหนี้ ที่คา้ งชาระที่มากกว่า 12 เดื อนขึ้นไป และจาก
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ
5.4 การประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ ที่เกิ ดจากการรั บคื นหนังสื อประมาณขึ้ นโดยพิจารณาจาก
อัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดส่ งในอดีตโดยถัวเฉลี่ย และจากการฝากขายหนังสื อ
5.5 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประมาณกระดาษ และวัสดุโรงพิมพ์ บันทึกตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
หรื อมู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่ อย่างใดจะต่ ากว่า ส่ วนสิ นค้าคงเหลื อประเภทหนังสื อพ็อกเก็ ตบุ๊ ค
บันทึกตามราคาทุนแบบเจาะจง หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
5.6 การประมาณการหนังสื อรับคืน
ประมาณการหนังสื อรับคืนคานวณจากอัตราต้นทุน ขายถัวเฉลี่ ยคูณกับยอดการประมาณ
การค่าเผือ่ การลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสื อ และจากการฝากขายหนังสื อ
5.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่เริ่ มรายการบันทึกตามราคาทุนค่าเสื่ อมราคาสะสมและคานวณค่า
เสื่ อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
- อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
20
ปี
- เครื่ องจักร
5
ปี
- ลิฟต์
10
ปี
- อื่นๆ
5
ปี
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บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคา สาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงิ น
สดรับสุ ทธิ กบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทหัวหนังสื อพิมพ์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า(ถ้ามี)
5.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี
ข้อบ่งชี้ เรื่ อง การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน โดยจะรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี
ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึ งราคาขายของสิ นทรั พย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ น
สด ที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมู ลค่าปั จจุ บ นั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่ อนคานวณภาษีเงิ นได้
เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อ
สิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยแยกอิสระจากสิ นทรัพย์
อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
- บริ ษทั ฯ จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- บริ ษทั ฯ จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย เช่นเดียวกับในกรณี ที่
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
บันทึกเป็ นรายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.11 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศบันทึกบัญชี โดยแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วัน
สิ้ นงวด แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราปิ ด ณ วันนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว
แสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของงวดนั้น
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5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงโดยราคาทุน
5.13 การประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนี้ สิน เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบ นั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้เกิดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และ
จานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยก
ต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.14 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุ นสารอง
เลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กรั บรู ้ ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษี ยณอายุเพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย และตามโครงการผลประโยชน์จากการทางานครบ
10 ปี กลุ่ มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ นผลประโยชน์ ของพนักงานค านวณโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญทาง
คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ด้วยเทคนิ ค การ ประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย (Actuarial
Technique) และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) ซึ่ งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรั ฐบาลที่ครบกาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้ สินดังกล่าว
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรา
การตาย อายุงาน และปั จจัยอื่น กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็ น
หนี้ สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
5.15 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ ยที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่ได้คานวณกาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ น้ ปรับลด เนื่องจากไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
5.16 การจัดสรรกาไรสะสม
การจัดสรรกาไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั ฯ จะ
จัดสรรเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบต่อไป
5.17 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงิ นสดและเงิ นฝาก
ธนาคาร เงิ นลงทุน ลู กหนี้ การค้า หนี้ สินทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้
ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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6. ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้ เป็ นครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้ง
แรกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป ในการใช้นโยบายการบัญชี ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนเพิ่มของ
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานโดยการปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2554 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี โดยมีผลกระทบต่องบการเงินดังนี้

กำรปรับปรุงงบกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น
กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรับปรุ งใหม่

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

961,082,680.14
(260,804,389.00)
700,278,291.14

671,454,659.39
(205,183,066.00)
466,271,593.39

7. รำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ื อหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมีกรรมการ
ร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
7.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
รวม
รายได้คา้ งรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด

68,844,792.02
34,274,341.97
103,119,133.99

-

126,969.70

1,016,500.00

166,889.00

82,967,996.47
33,981,344.73
116,949,341.20

209,720.00

30,055.00

-

130,687.00

19

7.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายหนังสื อพิมพ์
และพ็อกเก็ตบุ๊ค
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสิ นค้า

-

-

349,360,027.70
200,708,725.20
1,680,000.00
669,916.00

362,666,643.87
186,047,036.10
600,000.00
2,695,746.81

ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าโฆษณา

-

-

443,203.25
-

196,000.00

-

-

2,091,127.00
1,260,000.00

1,877,994.00
1,680,000.00

ค่าน้ ามันรถ
ค่าเช่า

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
เทียบเคียงกับ
บุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
เทียบเคียงกับ
บุคคลภายนอก
ราคาทุน
ตามสัญญา

7.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
54,595,090.00
55,118,452.50
5,407,539.00
60,002,629.00
55,118,452.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
54,595,090.00
55,118,452.50
5,407,539.00
60,002,629.00
55,118,452.50

7.4 ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
บริ ษทั งานดี จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย - ถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย - ถือหุน้ ทางตรง
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8. รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
กาไรสะสม ณ วันต้นงวดลดลงจากการประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีต
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื่อ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่อ

260,804,389.00
163,129.32
42,682.83

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
205,183,066.00
163,129.32
42,682.83

-

9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจา อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น-สลากออมสิ น
ตัว๋ แลกเงิน อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
1,981,194.25
1,781,520.25
1,438,936.25
1,391,637.50
5,462,671.73
4,024,426.04
3,126,344.73
2,143,333.96
177,112,775.12 241,298,980.63 132,949,469.60 192,952,584.91
5,624,795.70
9,176,231.88
703,869.68
2,649,847.79
87,267,803.61 117,420,613.08
63,632,796.27
94,140,947.67
300,000.00
40,000,000.00
277,749,240.41 413,701,771.88 201,851,416.53 293,278,351.83

10. เงินลงทุนชั่ วครำว
ประกอบด้วย

เงินฝากประจา อายุ 4 – 12 เดือน
ตัว๋ แลกเงิน อายุ 4 – 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
491,958,909.90 348,425,584.97
60,000,000.00
10,096,010.00
551,958,909.90 358,521,594.97

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
ร้อยละ
ร้อยละ
0.50 – 3.90
0.75-3.50
3.00 – 4.25
2.00
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เงินฝากประจา อายุ 4 – 12 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
341,155,193.75 228,313,084.28

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
ร้อยละ
ร้อยละ
0.50 – 3.90
0.75 – 3.50

11. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและตั๋วเงินรับ-สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับจาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับแยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจาก
การรับคืนหนังสื อ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
25,536,950.65
12,467,579.83
22,075,910.67
8,463,137.07
194,896,998.65

214,651,112.86

57,526,337.61

79,003,730.88

43,084,694.57
1,085,054.25
880,587.10
1,243,766.86
33,758,686.01
300,486,738.09
(37,127,667.03)

38,815,048.42
1,935,048.09
524,602.44
866,435.14
40,324,540.18
309,584,366.96
(39,879,888.30)

4,453,317.95
658,827.25
523,207.10
236,543.76
18,197,828.09
103,671,972.43
(18,114,943.09)

4,660,288.30
401,590.59
524,602.44
55,533.00
19,520,176.17
112,629,058.45
(19,284,844.75)

(45,178,696.76)
218,180,374.30

(37,996,271.53)
231,708,207.13

85,557,029.34

93,344,213.70

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ต้นงวด
บวก ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
หัก ได้รับชาระคืนระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
(39,879,888.30)
(40,995,535.22)
(1,221,922.49)
(6,513,060.64)
3,022,679.56
5,871,203.22
951,464.20
1,757,504.34
(37,127,667.03)
(39,879,888.30)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
(19,284,844.75)
(20,384,784.36)
(1,219,727.95)
(5,390,568.84)
2,320,879.04
5,466,513.28
68,750.57
1,023,995.17
(18,114,943.09)
(19,284,844.75)
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ จากการรับคืนมี
รายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้
จากการรับคืน-ต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้
จากการรับคืน-ปลายงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท

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

(27,375,257.68)
(14,690,559.62)
4,069,545.77

-

-

(45,178,696.76)

(37,996,271.53)

-

-

12. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ-บริ ษทั ย่อยทั้งจานวนเป็ นหนี้ ที่ยงั
ไม่ถึงกาหนดชาระ
13. สิ นค้ ำคงเหลือ-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

พ็อกเก็ตบุ๊ค
กระดาษ
วัสดุคงเหลือ
อะไหล่เครื่ องจักร
รวม
บวก ประมาณการหนังสื อรับคืน
หัก ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลง-พ็อกเก็ตบุ๊ค
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
43,042,631.04
40,449,895.77
83,427,837.37 106,666,472.50
2,449,867.24
1,529,277.30
2,164,954.41
2,203,081.24
131,085,290.06 150,848,726.81
24,401,669.35
19,540,522.06
(18,786,329.28) (15,538,998.94)
136,700,630.13 154,850,249.93

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
83,427,837.37
106,666,472.50
2,449,867.24
1,529,277.30
2,164,954.41
2,203,081.24
88,042,659.02
110,398,831.04
88,042,659.02
110,398,831.04
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ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 และ 2553 ประมาณการหนัง สื อ รั บ คื น มี ร ายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้

ประมาณการหนังสื อรับคืน-ต้นงวด
บวก ตั้งประมาณการเพิ่มระหว่างงวด
หัก จาหน่าย
ประมาณการหนังสื อรับคืน-ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
19,540,522.06
12,296,712.93
63,947,602.64
48,234,768.44
(59,086,455.35)
(40,990,959.31)
24,401,669.35
19,540,522.06

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผือ่ มูลค่าลดลง-พ็อกเก็ตบุค๊ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ค่าเผื่อมูลค่าพ็อกเก็ตบุค๊ -ต้นงวด
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ค่าเผื่อมูลค่าพ็อกเก็ตบุค๊ -ปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
(15,538,998.94)
(12,409,692.21)
(4,381,612.05)
(3,129,306.73)
1,134,281.71
(18,786,329.28)
(15,538,998.94)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
-

14. เงินลงทุนระยะยำว
ประกอบด้วย

เงินฝากประจา อายุ 15 – 25 เดือน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
10,000,000.00
0.50 – 2.75
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
ณ วันที่
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ทุนชาระแล้ว สัดส่ วนการลงทุน 31 ธันวาคม 2554
บาท
ร้อยละ
บาท
15,000,000
99.96
14,994,000.00
125,000,000
99.99
250,000,000.00
264,994,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท
14,994,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
-

31 ธันวาคม 2553
บาท
-
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16. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ -สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
500,261,720.54 427,552,262.19 594,134,021.19 125,365,074.74
ซื้ อเพิ่ม – โอนเข้า
24,144,579.44 27,291,918.56 5,331,261.49
จาหน่าย – โอนออก
(2,175,266.16)
(7,416,560.59)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
500,261,720.54 449,521,575.47 621,425,939.75 123,279,775.64
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(1,900,126.65) (267,552,364.81) (543,385,703.67) (93,312,622.49)
จาหน่าย/โอนออก
2,175,262.16
7,416,484.59
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
-สาหรับส่ วนที่เข้างบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(303,024.24) (22,772,643.14) (18,722,764.81) (12,045,802.25)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(2,203,150.89) (288,149,745.79) (562,108,468.48) (97,941,940.15)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
498,361,593.89 159,999,897.38 50,748,317.52 32,052,452.25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
498,058,569.65 161,371,829.68 59,317,471.27 25,337,835.49
ค่าเสื่ อมราคาที่ปรากฏอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

ลิฟต์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

103,601,049.57
1,886,991.72
(1,436,359.00)
103,470,682.29

96,440,371.02
16,774,710.01
(5,091,492.99)
108,123,588.04

(88,478,007.27)
1,281,840.97

(87,925,513.61) (6,219,947.84)
4,842,179.99
-

-

(1,088,774,286.34)
15,715,767.71

(8,348,240.35)
(94,520,203.40)

(6,027,265.19) (990,198.89)
(89,110,598.81) (7,210,146.73)

-

(69,209,938.87)
(1,142,268,457.50)

15,123,042.30
8,950,478.89

8,514,857.41
19,012,989.23

9,901,988.46 32,052,415.92 1,889,308,903.63
16,949,684.45
92,379,145.67
(44,773,949.12) (60,893,627.86)
9,901,988.46
4,228,151.25 1,920,794,421.44

3,682,040.62
2,691,841.73

32,052,415.92
4,228,151.25

800,534,617.29
778,525,963.94

69,209,938.87
88,754,169.28
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
340,291,584.75 266,164,225.50 594,134,021.19 117,300,965.48
ซื้ อเพิม่ – โอนเข้า
24,144,579.44 27,291,918.56 5,183,975.54
จาหน่าย – โอนออก
(2,175,266.16)
(6,750,326.53)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
340,291,584.75 288,133,538.78 621,425,939.75 115,734,614.49
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(1,900,126,65) (216,066,344.75) (543,385,703.67) (85,414,935.42)
จาหน่าย/โอนออก
2,175,262.16
6,750,250.53
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
-สาหรับส่ วนที่เข้างบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(303,024.24) (14,407,272.00) (18,722,764.81) (11,930,833.44)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(2,203,150.89) (228,298,354.59) (562,108,468.48) (90,595,518.33)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
338,391,458.10 50,097,880.75 50,748,317.52 31,886,030.06
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
338,088,433.86 59,835,184.19 59,317,471.27 25,139.096.16
ค่าเสื่ อมราคาที่ปรากฏอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยานพาหนะ

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

ลิฟต์

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
งานระหว่างติดตั้ง

(หน่วย : บาท)
รวม

49,137,799.68
2,046,206.72
(1,021,000.00)
50,163,006.40

68,956,628.18 7,457,343.50
14,926,088.71
(3,053,883.89)
80,828,833.00 7,457,343.50

32,052,415.92 1,475,494,984.20
16,949,684.45 90,542,453.42
(44,773,949.12) (57,774,425.70)
4,228,151.25 1,508,263,011.92

(40,847,047.84)
1,020,999.00

(62,529,246.24) (4,993,606.61)
2,983,233.64
-

-

(955,137,011.18)
12,929,745.33

(4,702,957.70)
(44,529,006.54)

(4,502,257.00) (745,734.35)
(64,048,269.60) (5,739,340.96)

-

(55,314,843.54)
(997,522,109.39)

8,290,751.84
5,633,999.86

6,427,381.94 2,463,736.89
16,780,563.40 1,718,002.54

32,052,415.92
4,228,151.25

520,357,973.02
510,740,902.53

55,314,843.54
71,001,295.04
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดินบางส่ วนจานวน 361.30 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองปี และสิ่ งปลู กสร้ าง มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวน 132.34 ล้านบาท และ149.71 ล้านบาท
ตามลาดับ นาไปจดจานองเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุ 19
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดินบางส่ วนจานวน 201.33 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองปี และสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวน 30.80 ล้านบาท และ 39.81 ล้านบาท ตามลาดับ
นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่งตามหมายเหตุ 19
17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัวหนังสื อพิมพ์
รวม
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท
203,668.32
450,000.00
653,668.32
653,668.32

ซื้อ/รับโอน
บาท
7,291,967.47
7,291,967.47
(620,159.86)

ยอดคงเหลือ
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
7,495,635.79
450,000.00
7,945,635.79
(620,159.86)
7,325,475.93

620,159.86
31,503.03
งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท
-

ซื้อ/รับโอน
บาท
6,587,843.61
(566,688.71)

ยอดคงเหลือ
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
6,587,843.61
(566,688.71)
6,021,154.90

566,688.71
-
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18. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ -สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ าประกันคดีฟ้องร้อง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันอื่น
สมาชิกสนามกอล์ฟรอจาหน่าย
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสนามกอล์ฟ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
5,366,840.55
5,366,840.55
257,000.00
3,628,081.11
2,959,174.53
1,812,262.17
14,023,358.36
(5,366,840.55)
(2,959,174.53)
5,697,343.28

1,717,907.89
3,495,686.41
2,959,174.53
606,400.00
14,146,009.38
(5,366,840.55)
(2,959,174.53)
5,819,994.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
1,576,597.52
1,576,597.52
5,000.00
2,575,600.00
2,959,174.53
1,130,762.17
8,247,134.22
(1,576,597.52)
(2,959,174.53)
3,711,362.17

5,000.00
2,575,600.00
2,959,174.53
40,900.00
7,157,272.05
(1,576,597.52)
(2,959,174.53)
2,621,500.00

19. สิ นเชื่อและกำรคำ้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปเงิ นเบิกเกิ นบัญชี วงเงิน 53.50 ล้านบาท
และสิ นเชื่ อในรู ปทรัสต์รีซีทวงเงิน 620.00 ล้านบาท และวงเงิ นค้ าประกัน 1.79 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างทั้งจานวน ตามหมายเหตุ 16 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน และมีกรรมการและใบหุ ้นของกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ร่ วมค้ าประกัน
20. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งจานวนเป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในรู ปเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท โดย
มีอตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3.62 ต่อปี และมี กาหนดชาระหนี้ ประมาณ 180 วัน ภายใต้เงื่ อนไขสัญญาทรั สต์รีซีท
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ นค้าที่ ส่งเข้ามาโดยการใช้เครดิตของสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีภาระผูกพันต่อ
สถาบันการเงินสาหรับสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจาหน่ายไป เงินกูย้ ืมดังกล่าวข้างต้น มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน ตามหมายเหตุ 19
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21. ประมำณกำรหนีส้ ิ นผลประโยชน์ ของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายให้กบั พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยคานวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นรายปี โดยใช้วิธี Projected Unit Credit เพื่อพิจารณามูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
หนี้ สิ น และต้นทุ นค่ า บริ ก ารในปั จจุ บ ันตามรายงานการค านวณทางสถิ ติ ซึ่ งออกโดยนัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอิสระ ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยกลุ่มบริ ษทั ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุซ่ ึ งจะให้กบั พนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์จาก
การทางานครบ 10 ปี ทั้งนี้ ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดี ตสะสมจนถึ ง วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 260.80 ล้านบาท และ 205.18 ล้าน
บาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ โดยการปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ต้นทุนการให้บริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายชาระในระหว่างงวด
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
บาท
260,804,389.00
19,709,842.75
10,373,085.00
(20,254,768.75)
270,632,548.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
205,183,066.00
14,641,763.75
9,337,927.00
(19,813,643.75)
209,349,113.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
อัตราการมรณะร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540
อัตราทุพพลภาพร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540
เกษียณอายุ
ราคาทองคา

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
ร้อยละ 4.39
ร้อยละ 4.47
ร้อยละ 4.86
ร้อยละ 5.80
ร้อยละ 5.50
ร้อยละ 24.77
ร้อยละ 50.00
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 10.00
ร้อยละ 15.00
60 ปี
60 ปี
ประมาณการราคาทองคาในอนาคตโดยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอย โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 30 ปี
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22. ทุนเรือนหุ้น
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท

1.00

225,349,200

225,349,200.00

225,349,200

225,349,200.00

1.00

225,349,200

225,349,200.00

225,349,200

225,349,200.00

1.00

185,349,200

185,349,200.00

185,349,200

185,349,200.00

1.00

185,349,200

185,349,200.00

185,349,200

185,349,200.00

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
บาท
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ

23. รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายได้ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การระหว่างกัน ดังนี้
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
งบการเงินรวม
3,783,802.11
7,201,079.53
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,666,202.71
5,851,279.53
24. ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและกรรมการของบริ ษัท ฯ
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ
รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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25. ภำษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ คานวณในอัตราร้อยละ 25 ซึ่ งเป็ นไปตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ 475 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับ
บริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกาไรสุ ทธิ
ในส่ วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็ นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่ องกันนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของ
กาไรสุ ทธิ ทางบัญชี ภายหลังบวกกลับรายการปรั บปรุ งตามประมวลรัษฎากรส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับรายการ
ขาดทุ นจากการด้อยค่าสิ นทรั พ ย์รอจาหน่ าย หนี้ สงสัยจะสู ญลู กหนี้ การค้า ค่ าเสื่ อมราคายานพาหนะที่
คานวณจากมูลค่าต้นทุนยานพาหนะส่ วนที่เกิน 1 ล้านบาท
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงิ นได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุ งตามประมวลรัษฎากร ส่ วนใหญ่
เกี่ ยวกับรายการ หนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรและค่า
เสื่ อมราคายานพาหนะที่คานวณจากมูลค่าต้นทุนยานพาหนะส่ วนที่เกิน 1 ล้านบาท
26. เงินปันผลจ่ ำย
ตามรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2554 เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2553 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 185.35 ล้านหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท รวมทั้งสิ้ น 55.61 ล้า นบาท โดยบริ ษทั ฯ มี กาหนดจ่า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2554 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลเรี ยบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2553 เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2552 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 185.35 ล้านหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งสิ้ น 46.34 ล้า นบาท โดยบริ ษทั ฯ มี กาหนดจ่า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2553 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลเรี ยบร้อยแล้ว
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27. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ต้นทุนบริ การจัดงาน
ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ค่าจ้างพิมพ์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
อื่น ๆ
รวม

บาท
(2,592,735.27)
413,884,457.68
25,658,113.64
29,397,207.84
13,095,104.07
3,247,330.34
484,374,865.66
69,209,938.87
60,002,629.00
186,627,474.12
1,282,904,385.95

บาท
365,594.08
380,837,462.16
15,753,451.38
37,466,731.99
18,622,656.85
3,129,306.73
490,264,557.72
88,754,169.28
55,118,452.50
209,127,239.21
1,299,439,621.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
413,884,457.68
380,837,462.16
25,658,113.64
20,426,477.58
3,965,418.98
12,919,061.71
11,630,869.93
17,816,973.30
342,043,664.08
351,448,994.69
55,314,843.54
71,001,295.04
60,002,629.00
55,118,452.50
73,392,884.09
81,029,361.89
985,892,880.94
990,598,078.87

28. เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชี พพนักงำน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนใน
จานวนเดียวกัน กองทุนสารองเลี้ ยงชี พบริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิ กรไทย จากัด และ
จะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียนของกองทุน
งบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจานวนเงิน 8.19 ล้านบาท และ 8.20 ล้านบาท ตามลาดับ และ
จานวนเงิน 6.28 ล้านบาท และ 6.27 ล้านบาท ตามลาดับ

33

29. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามส่ วนงานธุ รกิจ มีดงั นี้

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม

ส่ วนงานธุรกิจ
โฆษณา และ
จาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
บาท
2,056,164,479.90
(1,575,376,487.72)
480,787,992.18

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ส่ วนงานธุรกิจ ส่ วนงานธุรกิจ
รายการตัดบัญชี
รับจ้างจัดงาน
อบรมวิชาชีพ
บาท
-

บาท
9,391,880.32
(7,435,504.39)
1,956,375.93

บาท
(740,836,758.90)
744,030,261.58
3,193,502.68

รวม
บาท
1,351,675,309.62
(850,412,600.46)
501,262,709.16
66,096,525.64
567,359,234.80
(159,640,136.61)
(272,851,648.88)
134,867,449.31
(179,920.30)
(46,138,943.84)
88,548,585.17
778,525,963.94
1,209,910,642.26
1,988,436,606.20
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รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม

ส่ วนงานธุรกิจ
โฆษณา และ
จาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
บาท
2,046,801,723.20
(1,532,337,017.56)
514,464,705.64

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ส่ วนงานธุรกิจ ส่ วนงานธุรกิจ
รายการตัดบัญชี
รับจ้างจัดงาน
รายได้อื่น
บาท
38,193,217.76
(24,621,980.81)
13,571,236.95

บาท
53,590,350.69
(25,044,913.40)
28,545,437.29

บาท
(727,817,804.98)
724,655,056.62
(3,162,748.36)

รวม
บาท
1,410,767,486.67
(857,348,855.15)
553,418,631.52
68,216,214.84
621,634.846.36
(171,488,368.34)
(270,602,398.41)
179,544,079.61
(172,633.63)
(49,308,416.82)
130,063,029.16
800,534,617.29
1,184,642,864.59
1,985,177,481.88

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการหลัก คือ ส่ วนงานจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์และบริ การโฆษณา และ
รั บจ้างพิมพ์เป็ นส่ วนงานหลัก บริ การจัดงานและจัดอบรมสัมมนา โดยมี ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักใน
ประเทศไทย กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานเกิ ดขึ้นจากยอดรายได้รวมหักต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุ รกิจนั้น
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงิ นรั บ สิ นค้าคงเหลื อ และ
สิ นทรั พย์ถาวรซึ่ ง เป็ นสิ นทรั พย์ของการดาเนิ นงานของส่ วนงานนั้น ยกเว้นส่ วนเครื่ องใช้ส านักงาน
คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ ที่เป็ นสิ นทรัพย์ส่วนกลางที่ไม่ได้ปันส่ วนให้แก่ส่วนงานธุ รกิจใด
การกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานที่มีสาระสาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
เกณฑ์ ใ นการก าหนดราคาโอนระหว่า งส่ ว นงานของบริ ษ ัท ใหญ่ กับ บริ ษ ัท ย่อ ย และบริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.2)
ส่ ว นเกณฑ์ ใ นการก าหนดราคาโอนระหว่า งส่ ว นงานของบริ ษ ัท ย่อ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งกัน ที่ มี
สาระสาคัญ มีดงั นี้
รายการค้า
1. ซื้อขายหนังสื อพิมพ์
2. ซื้อขายพ็อกเก็ตบุ๊ค
3. ซื้อขายน้ ามัน

นโยบายการกาหนดราคา
ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่วนลดร้อยละ 40
ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่วนลดร้อยละ 30-50
ราคาทุน
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30. เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับเงิ นฝากธนาคาร ลูกหนี้ การค้า และมีหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงิ นบาท เจ้าหนี้ ทรัสตรี ซีท ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเนื่องจาก
30.1 การบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการประกอบธุ รกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงินเพื่อเก็งกาไรหรื อ
เพื่อการค้า
30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยมีสินทรัพย์ และหนี้ สินที่มี่
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประจา
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
จานวนเงิน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
177.12
241.30
579.22
465.85
60.00
50.10
19.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
132.95
192.95
404.79
332.45
19.98

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
ร้อยละ
ร้อยละ
0.25-0.88
0.75
0.50-3.90
0.75-2.75
3.00-4.25
3.62

30.3 ความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ถึ งแม้ว่าการซื้ อวัตถุ ดิบบางส่ วนเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้กลุ่ มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอยูบ่ า้ งแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาการ
ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เมื่อสภาวการณ์อตั ราแลกเปลี่ยนมี
แนวโน้นที่ไม่มีเสถียรสภาพ
30.4 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีนโนบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะการเงินของ
ลูกค้าก่อนให้สินเชื่ อ รวมทั้งลูกค้าใหม่บางรายมีการจัดเก็บเงิ นมัดจาล่วงหน้าและลูกค้าส่ วนใหญ่
เป็ นลูกหนี้ที่ทาการติดต่อกันมานาน และการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ การค้า และการ
ตั้งประมาณการค่าเผือ่ การลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสิ นค้า ซึ่งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
30.5 มูลค่ายุติธ รรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และหนี้ สินทางการเงิ น เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า เงิ นฝากธนาคารประจาประเภท 3-12 เดื อน ซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ระยะสั้น
ส่ วนหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าและหนี้ สินกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นหนี้ สิน
ระยะสั้นเช่นกัน จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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31. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
31.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิ ชย์

Letter of Guarantee
Letter of Credit (ยังไม่ได้ใช้)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
5.08
4.86
620.00
595.72

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
4.52
4.30
620.00
595.72

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญา
ภาระผูกพันส่ วนของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
31.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งมีมูลค่าสัญญาจานวน 12.59 ล้านบาท และ 13.36
ล้านบาท โดยมีมูลค่าค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญาจานวน 9.33 ล้านบาท และ
3.18 ล้านบาท ตามลาดับ
31.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554และ2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารเพื่อ
ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่ งมูลค่าตามสัญญาจานวน 2.11 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบ
กาหนดสัญญาจานวน 1.31 ล้านบาท และจานวน 2.02 ล้านบาท ตามลาดับ
31.2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาปรับปรุ งและตกแต่งภายใน
ห้องอาหารกลาง ซึ่ งมีมูลค่าตามสัญญาจานวน 3.83 ล้านบาท โดยมีมูลค่าค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจน
ครบกาหนดสัญญาจานวน 1.15 ล้านบาท
31.2.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
สานักงาน ซึ่ งมีมูลค่าเหมาจ่ายตามสัญญาจานวน 2.00 ล้านบาท โดยมีมูลค่าค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระ
จนครบกาหนดสัญญาจานวน 0.80 ล้านบาท
31.2.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าพื้นที่กาหนดระยะเวลา
1 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งมูลค่าตามสัญญาจานวน 1.68 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญาจานวน 1.68 ล้านบาท
31.2.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาปรับปรุ งระบบควบคุม
แท่นพิมพ์ เนื่ องจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตแจ้งยุติการผลิตอะไหล่ส่วนประกอบในระบบควบคุมการ
ทางานเดิม ซึ่ งมูลค่าตามสัญญาจานวน 650,000 EUR โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายจนครบกาหนด
สัญญาจานวน 65,000 EUR
31.2.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาปรับปรุ งอาคาร เพื่อใช้
เป็ นสถานที่จดั อบรมสัมมนาวิชาชี พ ซึ่ งมีมูลค่าตามสัญญาจานวน 17.43 ล้านบาท โดยมีมูล
ค่าที่ตอ้ งจ่ายจนครบกาหนดสัญญาจานวน 12.20 ล้านบาท
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31.2.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อขายเครื่ องครัวแตนเลส
พร้อมระบบแก๊ส ระบบดูดควัน และระบบเติมอากาศ เพื่อใช้จดั อบรมสัมมนาวิชาชีพ ซึ่ งมูลค่า
ตามสัญญาจานวน 5.03 ล้านบาท โดยมี มูลค่าที่ ตอ้ งจ่ายจนครบกาหนดสัญญาจานวน 2.01
ล้านบาท
ภาระผูกพันส่ วนของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
31.2.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานกับ
บริ ษทั ใหญ่ กาหนดระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 ตามลาดับ โดยมี มูล ค่า ค่า เช่ าที่ ตอ้ งจ่ ายชาระจนครบสัญญาจานวน 1.68 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองงวด
31.2.10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554และ2553 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าอุปกรณ์
สานักงานกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
และวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ตามลาดับโดยมีมูลค่าค่าเช่าที่ตอ้ งจ่าย
ชาระจนครบสัญญาจานวน 1.38 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลาดับ
31.2.11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าพื้นที่ 2 แห่ ง กาหนด
ระยะเวลา 3 ปี ดังนี้
- สัญญาฉบับที่ 1 นับตั้งแต่วนั ที่ 15 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552 ซึ่ งมีการต่อ
อายุใหม่ถึงวันที่ 14 เมษายน 2554 โดยมีมูลค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบสัญญาจานวน
0.10 ล้านบาท
- สัญญาฉบับที่ 2 นับตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ถึ งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี
มูลค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบสัญญาจานวน 0.06 ล้านบาท
31.3 หนี้สินที่อาจจะเกิดจากคดีความฟ้ องร้อง
31.3.1 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้
จานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 254
31 ธันวาคม 2553
ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
5
6
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
8
6
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
2
4
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
1
4
ศาลฎีกา
(คดีอาญา)
1
1
ศาลฎีกา
(คดีแพ่ง)
3
รวม
20
21
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สรุ ปคดีที่มีสาระสาคัญได้ดงั นี้
ลาดับที่
1

คดี
หมายเลขดาที่
4422/2544

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่
06 ก.ย.2544

ถูกฟ้ อง
ร้องคดี
แพ่ง

บริ ษทั ตก
เป็ นจาเลยที่
2

ในข้อหาหรื อ
ฐานความผิด
ละเมิด

โจทก์เรี ยกค่า
เสี ยหาย
ร่ วมกันหรื อแทนกัน

2591/2549

14 มิ.ย. 2549

แพ่ง

4

ละเมิด

ร่ วมกันหรื อแทนกัน

5943/2551
4213/2551
5075/2551
660/2553
3514/2553
63/2554
889/2554
4043/2554
4044/2554
4046/2554

02 ก.ค. 2551
13 พ.ค. 2551
09 มิ.ย. 2551
11 ส.ค. 2553
11 ต.ค. 2553
7 ก.ค. 2554
24 ส.ค. 2554
26 ต.ค. 2554
26 ต.ค. 2554
26 ต.ค. 2554

แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง

2
6
6
7
1
2
4
3
3
3

ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด
ละเมิด

ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน

คาพิพากษา
จาหน่ายคดีชวั่ คราวเพื่อรอผล
คดีอาญา
จาหน่ายคดีชวั่ คราวเพื่อรอผล
คดีอาญา
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
นัดสื บพยานโจทก์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
นัดสื บพยานโจทก์
นัดสื บพยานโจทก์
นัดสื บพยานโจทก์
นัดสื บพยานโจทก์
นัดสื บพยานโจทก์

31.3.2 บริ ษทั ย่อย ถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้
จานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
4
3
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
2
2
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
2
1
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
2
8
ศาลฎีกา
(คดีอาญา)
1
ศาลฎีกา
(คดีแพ่ง)
4
1
รวม
14
16
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สรุ ปคดีที่มีสาระสาคัญได้ดงั นี้
ลาดับที่

คดี
หมายเลขดาที่
1
3800/2546

วันที่

ถูกฟ้ อง
ร้องคดี
9 ก.ย. 2546 แพ่ง

2

3882/2549

6 ก.ย. 2549

แพ่ง

3
4
5
6

4213/2551
5075/2551
5943/2551
อ.4118/2551

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

แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง
แพ่ง

7
8

1885/2553 31 พ.ค. 2553
660/2553 11 ส.ค. 2553

แพ่ง
แพ่ง

บริ ษทั ตก ในข้อหาหรื อ
โจทก์เรี ยกค่า
คาพิพากษา
เป็ นจาเลยที่ ฐานความผิด
เสี ยหาย
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ 2
และจาเลยร่ วมที่ 1 ร่ วมกันชาระ
เงิน 2.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี
- ศาลอุทธรณ์แก้เป็ นว่าให้ยกฟ้ อง
จาเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็ นไป
ตามศาลชั้นต้น แต่จาเลยร่ วมที่ 1
ยืน่ ฎีกา
- ศาลรับคาร้องขอทุเลาการบังคับ
คดีจาเลยร่ วมที่ 1 โจทย์ขอขยาย
ฎีกา
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกั
- น - ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องจาเลย
อุทธรณ์ในประเด็นอายุความ
โจทก์อุทธรณ์
4
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง
4
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง
5
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - จาเลยแก้อุทธรณ์ อยูร่ ะหว่างรอ
การพิพากษา
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - นัดสื บพยานโจทก์
6
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อแทนกัน - นัดสื บพยานโจทก์

ปั จจุบนั คดีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประนี ประนอมและอาจไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ ในขณะนี้ คดี ดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่ งยังไม่อาจทราบข้อ
ยุติของคดี ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงยังไม่ได้บนั ทึกค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
32. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสม และการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง โดยมีนโยบายการ
รักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนให้อยู่ในอัตราที่บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีภาระต้นทุน
เงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ ืมที่มีกบั
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.28 : 1 และ
0.12 : 1 ตามลาดับ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.25 :1
และ 0.11 : 1 ตามลาดับ
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33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

