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บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001451
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิ เวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ค นิ ตยสาร และการให้บริ การโฆษณา
และจัดทาสื่ อโฆษณาทุกชนิ ดรวมถึงรับจ้างทาวัส ดุโฆษณาทุกชนิ ด รับจัดงานนิ ทรรศการและกิ จการต่าง ๆ
รวมทั้งการให้บริ การการฝึ กอบรม และการจัดสัมมนาต่างๆ
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย รวมถึ งการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จึงได้มีการแปลงบการเงิ นเป็ น
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
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3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั
มติชน จากัด (มหาชน) หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ โดยตรงในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วน ดังนี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ประเภทธุรกิจ

ขายสิ่ งพิมพ์
ขายสิ่ งพิมพ์ โฆษณา
และบริ การจัดงาน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
99.96%
99.96%

บริ ษทั ย่อย

99.99%

99.99%

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย

3.2 นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยสาหรับรายการที่เหมือนกันจะใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันกับบริ ษทั
มติชน จากัด (มหาชน) ในการจัดทางบการเงิ นรวม
3.3 รอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วข้า งต้น สิ ้ น สุ ด วัน เดีย วกัน กับ ของบริ ษ ทั มติช น จากัด
(มหาชน) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.90 ในการจัดทางบการเงินรวม
บริ ษทั ฯ คานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเสมือนหนึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 100
4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต้น ใน
หรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2555 มี ดัง ต่ อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถื อปฏิ บตั ิก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
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มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้
การบัญชี ส าหรั บ เงิ นอุ ด หนุ นจากรั ฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความช่ ว ยเหลื อจาก
รัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนงานดาเนินงาน
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล-กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดาเนินงาน
ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
เมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ที่กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องระบุผล
แตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี และภาษีอากร
เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ ง
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ มีอาจมี ต่องบการเงิ นในงวดที่ เริ่ มนา
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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6. นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
6.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ สาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ใน
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
6.2 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวด แปลงค่า
เป็ นเงิ นบาทตามอัตราปิ ด ณ วันสิ้ นงวด ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่านี้ แสดงเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนของงวดนั้น
6.3 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด เงิ นลงทุน ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น 23และเงิ นให้กูย้ ืม หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ซึ่ ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดรวมเงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และ
ประจาไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน
6.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ คานวณเป็ นร้อย
ละจากการจัดกลุ่มลูกหนี้จาแนกตามอายุของหนี้ ที่คา้ งชาระที่มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป และจากลูกหนี้ ที่คาดว่า
จะไม่ได้รับชาระ
6.6 ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสื อ
ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสื อประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบ
กับยอดส่ งในอดีตโดยถัวเฉลี่ย และจากการฝากขายหนังสื อ
6.7 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะ
ต่ากว่า ส่ วนสิ นค้าคงเหลือประเภทหนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ บันทึกในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง
6.8 ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน
ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืนคานวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการลด
หนี้จากการรับคืนหนังสื อ และจากการฝากขายหนังสื อ
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6.9 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
6.10 เงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวอื่น
- เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคา
ทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูล ค่า เงิ นลงทุนใน
กาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดเมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุนหรื อเงิ นลงทุนเกิ ดการด้อยค่า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
6.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุ นหักด้วยผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาคานวณตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณ ดังนี้
- อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
20
ปี
- เครื่ องจักร
5–7
ปี
- ลิฟต์โดยสาร
10 ปี
- อื่น ๆ
5
ปี
บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงิ นสดรับ
สุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชีและรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนของงวดนั้น
6.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมสาเร็ จรู ป แสดงในราคาทุ น ณ วันเริ่ มรายการหัก ค่าตัด
จาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทหัวหนังสื อพิมพ์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
6.13 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่า เกิ ดขึ้ นหรื อไม่ ในกรณี ที่ มีข ้อบ่ งชี้ จะทาการประมาณมู ลค่ าที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู ้ผล
ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื่ อมู ลค่า ที่ คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่า มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่
พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คานึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก
สิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงิ นได้ที่สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิ ยมที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนจะถู กกลับรายการ หาก
ประมาณการที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควร
เป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
6.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงโดยราคาทุน
6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่ มบริ ษทั ฯ บันทึกรั บรู้ ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษี ย ณอายุเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย และตามโครงการผลประโยชน์จากการทางานครบ 10 ปี
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู้ ภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานซึ่ งค านวณโดยผู้เชี่ ย วชาญทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) และคิดลด
ผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่ งประมาณ
การจากมู ลค่ าปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้ สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาด
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ว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และ
ปัจจัยอื่น กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ ของพนักงานจะรั บรู้ ในก าไรหรื อขาดทุ นส าหรั บงวดเพื่ อกระจายต้นทุ น
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
6.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนี้ สิ น เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ของการเกิ ดภาระ
ผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตภาระผูกพัน
ดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้เกิดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการ
ได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
6.17 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ และเศษซากหนังสื อ รับรู ้เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
- รายได้จากการบริ การ รับรู้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
- รายได้จากการโฆษณา รับรู้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
- ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึงรับโดยคานวณจากเงินต้นคงค้าง
6.18 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
6.19 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนตามภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระโดยใช้อตั รา
ภาษีเงินได้ที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.20 กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออก
และเรี ยกชาระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่ได้คานวณกาไรต่อหุ ้นปรั บลด เนื่ องจากไม่มีหุ้น
สามัญเทียบเท่า
6.21 การจัดสรรกาไรสะสม
การจัดสรรกาไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั ฯ จะ
จัดสรรเมื่อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะรายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบ
ต่อไป
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6.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สาคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ าทางการเงิ นฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อ
รับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องท าการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ประมำณกำรลดหนีจ้ ำกกำรรับคืนหนังสื อ
ในการประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณการลดหนี้
จากการรับคืนหนังสื อตามเงื่อนไขการขายที่กาหนดไว้
ประมำณกำรต้ นทุนหนังสื อรับคืน
ในการประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณการต้นทุนหนังสื อ
รับคืนจากการรับคืนหนังสื อตามเงื่อนไขการขายที่กาหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ คานวณจากอัตราต้นทุนขาย
ถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อ
ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าหากคาดว่ามู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามู ลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องคาดการณ์ รายได้และค่ าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณา
การด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี้
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย โดยผู ้เชี่ ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติ ฐานในการประมาณการดังกล่ า ว
ประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องใน
เชิ งประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลดผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้พิจารณาถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ สะท้อนถึ งสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ส่ วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่
เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจา
สลากออมสิ น
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
บาท
บาท
3,286,239.40
1,981,194.25
1,015,730.75
1,438,936.25
5,208,092.49
5,462,671.73
5,208,092.49
3,126,344.73
161,415,777.34 177,112,775.12 114,258,849.88 132,949,469.60
10,297,666.65
5,624,795.70
2,344,578.06
703,869.68
190,042,708.36
87,267,803.61
33,395,396.40
63,632,796.27
300,000.00
370,250,484.24 277,749,240.41 156,222,647.58 201,851,416.53
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8. เงินลงทุนชั่ วครำว
ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
483,248,616.29 491,958,909.90
60,000,000.00
483,248,616.29 551,958,909.90

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ร้อยละ
ร้อยละ
2.50 – 4.05
0.50 – 3.90
3.00 – 4.25
3.00 – 4.25

เงินฝากประจา อายุ 4 – 12 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
403,129,733.05 341,155,193.75

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ร้อยละ
ร้อยละ
2.50 – 4.05
0.50 – 3.90

9. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
325,598,142.22 300,486,738.09
(35,294,805.48) (37,127,667.03)

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการลดหนี้จากการ
รับคืนหนังสื อ
(56,510,871.24)
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ 233,792,465.50
ลูกหนี้อื่น
24,587,090.04
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3,790,243.03)
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
20,796,847.01
รวม
254,589,312.51

(45,178,696.76)
218,180,374.30
16,545,508.86
(5,366,840.55)
11,178,668.31
229,359,042.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
255,752,215.16 206,791,106.42
(15,951,848.81) (18,114,943.09)
(4,356,360.00)
235,444,006.35
12,633,567.91
12,633,567.91
248,077,574.26

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

ลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
และตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
- มากกว่า 9 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการลดหนี้จากการ
รับคืนหนังสื อ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
51,797,001.12
25,536,950.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
46,219,854.62
22,075,910.67

179,410,912.00

194,896,998.65

181,457,480.77

160,645,471.60

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

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)

6,332,261.40
2,696,732.57
2,237,600.00
843,802.00
15,964,483.80
255,752,215.16
(15,951,848.81)

4,453,317.95
658,827.25
523,207.10
236,543.76
18,197,828.09
206,791,106.42
(18,114,943.09)

(56,510,871.24)
233,792,465.50

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

(4,356,360.00)
235,444,006.35

188,676,163.33

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

รายได้คา้ งรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าลิขสิ ทธิ์จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
6,631,963.79
602,759.49
6,447,364.76
5,366,840.55
2,144,181.61
2,003,263.91
3,051,961.18
2,574,841.79
1,343,324.63
1,906,155.44
4,968,294.07
4,091,647.68
24,587,090.04
16,544,508.86
(3,790,243.03)
(5,366,840.55)
20,796,847.01
11,178,668.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
6,631,963.79
602,759.49
1,576,597.52
1,528,567.35
1,499,347.19
1,920,263.88
1,453,151.80
1,343,324.63
1,906,155.44
1,209,448.26
273,453.89
12,633,567.91
7,311,465.33
(1,576,597.52)
12,633,567.91
5,734,867.81
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(37,127,667.03) (39,879,888.30)
(5,977,397.77)
(1,221,922.49)
7,810,259.32
3,022,679.56
951,464.20
35,294,805.48 (37,127,667.03)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(18,114,943.09) (19,284,844.75)
(3,420,195.27)
(1,219,727.95)
5,583,289.55
2,320,879.04
68,750.57
(15,951,848.81) (18,114,943.09)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(45,178,696.76) (37,996,271.53)
(19,401,428.82) (38,936,636.92)
8,069,254.34
31,754,211.69
(56,510,871.24) (45,178,696.76)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(4,356,360.00)
(4,356,360.00)
-
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10. สิ นค้ ำคงเหลือ – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
บาท
บาท
พ็อกเก็ตบุ๊ค
56,290,637.46
43,042,631.04
กระดาษ
63,859,287.02
83,427,837.37
63,859,287.02
83,427,837.37
วัสดุคงเหลือ
3,144,172.35
2,449,867.24
3,144,172.35
2,449,867.24
อะไหล่เครื่ องจักร
4,502,884.80
2,164,954.41
4,502,884.80
2,164,954.41
รวม
127,796,981.63 131,085,290.06
71,506,344.17
88,042,659.02
บวก ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน 31,825,210.32
24,401,669.35
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(19,752,859.41) (18,786,329.28)
สุทธิ
139,869,332.54 136,700,630.13
71,506,344.17
88,042,659.02

ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 3 1 ธัน วาคม 2555 และ 2554 ประมาณการต้น ทุ น หนัง สื อ รั บ คื น มี ร ายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
บาท
บาท
24,401,669.35
19,540,522.06
38,027,488.36
63,947,602.64
(30,603,947.39) (59,086,455.35)
31,825,210.32
24,401,669.35
-
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ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 ค่า เผื ่อ มูล ค่า สิ น ค้า คงเหลื อ ลดลงมี ร ายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
บาท
บาท
(18,786,329.28) (15,538,998.94)
(966,530.13)
(4,381,612.05)
1,134,281.71
(19,752,859.41) (18,786,329.28)
-

11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนของ
การลงทุน
ชื่อกิจการ
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ทุนที่ชาระแล้ว
บาท
15,000,000.00
125,000,000.00

ร้อยละ
99.96
99.99

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
14,994,000.00
14,994,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
264,994,000.00
264,994,000.00

เงินปันผลรับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
-

12. เงินลงทุนระยะยำว
ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหุน้ กู้ อายุ 2 ปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
20,000,000.00
3.20 – 4.20
-

เงินลงทุนในหุน้ กู้ อายุ 2 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
10,000,000.00
3.72
-
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13. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

บาท

บาท

บาท

บาท

500,261,720.54
(1,900,126.65)
498,361,593.89

427,552,262.19
(267,552,364.81)
159,999,897.38

594,134,021.19
(543,385,703.67)
50,748,317.52

(303,024.24)
498,058,569.65

8,726,130.27
15,418,449.17
(2,175,266.16)
(22,772,643.14)
2,175,262.16
161,371,829.68

500,261,720.54
(2,203,150.89)
498,058,569.65

449,521,575.47
(288,149,745.79)
161,371,829.68

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

ลิฟต์โดยสาร

บาท

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวร
อื่น
บาท

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
งานระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

125,365,074.74
(93,312,622.49)
32,052,452.25

103,601,049.57
(88,478,007.27)
15,123,042.30

2,760,550.00
24,531,368.56
(18,722,764.81)
59,317,471.27

5,331,261.49
(7,416,560.59)
(12,045,802.25)
7,416,484.59
25,337,835.49

621,425,939.75
(562,108,468.48)
59,317,471.27

123,279,775.64
(97,941,940.15)
25,337,835.49

รวม

บาท

96,440,371.02
(87,925,513.61)
8,514,857.41

9,901,988.46
(6,219,947.84)
3,682,040.62

32,052,415.92
32,052,415.92

1,889,308,903.63
(1,088,774,286.34)
800,534,617.29

1,886,991.72
(1,436,359.00)
(8,348,240.35)
1,281,840.97
8,507,275.64

11,950,578.62
4,824,131.39
(5,091,492.99)
(6,027,265.19)
4,842,179.99
19,012,989.23

(990,198.89)
2,691,841.73

16,949,684.45
(44,773,949.12)
4,228,151.25

47,605,196.55
(16,119,678.74)
(69,209,938.87)
15,715,767.71
778,525,963.94

104,051,682.29
(95,544,406.65)
8,507,275.64

108,123,588.04
(89,110,598.81)
19,012,989.23

9,901,988.46
(7,210,146.73)
2,691,841.73

4,228,151.25
4,228,151.25

1,920,794,421.44
(1,142,268,457.50)
778,525,963.94
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ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

500,261,720.54
(2,203,150.89)
498,058,569.65

449,521,575.47
(288,149,745.79)
161,371,829.68

621,425,939.75
(562,108,468.48)
59,317,471.27

123,279,775.64
(97,941,940.15)
25,337,835.49

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

336,841.21
3,031,570.89
(357,783.98)
501,069,197.77

4,593,227.62
9,068,628.89
(2,494,203.22)
(20,240,467.55)
2,494,200.22
154,793,215.64

340,958.22
276,363.63
(34,604,249.74)
(11,302,832.17)
17,365,491.07
30,393,202.28

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

503,630,132.64
(2,560,934.87)
501,069,197.77

460,689,228.76
(305,896,013.12)
154,793,215.64

587,439,011.86
(556,045,809.58)
31,393,202.28

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวร
อื่น

ลิฟต์โดยสาร

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

104,051,682.29
(95,544,406.65)
8,507,275.64

108,123,588.04
(89,110,598.81)
19,012,989.23

9,901,988.46
(7,210,146.73)
2,691,841.73

4,228,151.25
4,228,151.25

1,920,794,421.44
(1,142,268,457.50)
778,525,963.94

4,931,003.93
(9,767,989.74)
(11,122,770.63)
9,767,894.74
19,145,973.79

9,227,889.88
(8,434,345.00)
(6,010,211.88)
8,434,320.00
11,724,928.64

14,113,176.29
554,871.12
(1,442,816.02)
(6,956,289.22)
1,361,982.39
26,814,946.54

(990,198.63)
1,701,643.10

11,806,313.17
(13,591,147.86)
2,443,316.56

45,349,410.32
(659,713.33)
(56,743,603.72)
(56,980,554.06)
39,423,888.42
748,915,391.57

118,442,789.83
(99,296,816.04)
19,145,973.79

104,845,227.17
(93,120,298.53)
11,724,928.64

121,348,819.43
(94,704,905.64)
26,643,913.79

9,901,988.46
(8,200,345.36)
1,701,643.10

2,443,316.56
2,443,316.56

1,908,740,514.71
(1,159,825,123.14)
748,915,391.57

28
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

340,291,584.75
(1,900,126.65)
338,391,458.10

266,164,225.50
(216,066,344.75)
50,097,880.75

594,134,021.19
(543,385,703.67)
50,748,317.52

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

(303,024.24)
338,088,433.86

8,726,130.27
15,418,449.17
(2,175,266.16)
(14,407,272.00)
2,175,262.16
59,835,184.19

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

340,291,584.75
(2,203,150.89)
338,088,433.86

288,133,538.78
(228,298,354.59)
59,835,184.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ

ลิฟต์โดยสาร

บาท

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวร
อื่น
บาท

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
งานระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

รวม

117,300,965.48
(85,414,935.42)
31,886,030.06

49,137,799.68
(40,847,047.84)
8,290,751.84

68,956,628.18
(62,529,246.24)
6,427,381.94

7,457,343.50
(4,993,606.61)
2,463,736.89

32,052,415.92
32,052,415.92

1,475,494,984.20
(955,137,011.18)
520,357,973.02

2,760,550.00
24,531,368.56
(18,722,764.81)
59,317,471.27

5,183,975.54
(6,750,326.53)
(11,930,833.44)
6,750,250.53
25,139,096.16

2,046,206.72
(1,021,000.00)
(4,702,957.70)
1,020,999.00
5,633,999.86

10,101,957.32
4,824,131.39
(3,053,883.89)
(4,502,257.00)
2,983,233.64
16,780,563.40

(745,734.35)
1,718,002.54

16,949,684.45
(44,773,949.12)
4,228,151.25

45,768,504.30
(13,000,476.58)
(55,314,843.54)
12,929,745.33
510,740,902.53

621,425,939.75
(562,108,468.48)
59,317,471.27

115,734,614.49
(90,595,518.33)
25,139,096.16

50,163,006.40
(44,529,006.54)
5,633,999.86

80,828,833.00
(64,048,269.60)
16,780,563.40

7,457,343.50
(5,739,340.96)
1,718,002.54

4,228,151.25
4,228,151.25

1,508,263,011.92
(997,522,109.39)
510,740,902.53

บาท
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ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

340,291,584.75
(2,203,150.89)
338,088,433.86

288,133,538.78
(228,298,354.59)
59,835,184.19

621,425,939.75
(562,108,468.48)
59,317,471.27

115,734,614.49
(90,595,518.33)
25,139,096.16

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาหน่าย
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

336,841.21
3,031,570.89
(357,783.98)
341,099,061.98

4,593,227.62
9,068,628.89
(2,494,203.22)
(12,314,353.92)
2,494,200.22
61,182,683.78

340,958.22
276,363.63
(34,604,249.74)
(11,302,832.17)
17,365,491.07
31,393,202.28

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

343,659,996.85
(2,560,934.87)
341,099,061.98

299,301,192.07
(238,118,508.29)
61,182,683.78

587,439,011.86
(556,045,809.58)
31,393,202.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ

เครื่ องใช้
สานักงานและ
สิ นทรัพย์ถาวร
อื่น

ลิฟต์โดยสาร

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

50,163,006.40
(44,529,006.54)
5,633,999.86

80,828,833.00
(64,048,269.60)
16,780,563.40

7,457,343.50
(5,739,340.96)
1,718,002.54

4,228,151.25
4,228,151.25

1,508,263,011.92
(997,522,109.39)
510,740,902.53

3,433,407.28
(9,767,989.74)
(10,789,839.60)
9,767,894.74
17,782,568.84

3,417,350.00
(2,830,275.00)
(3,553,668.66)
2,830,274.00
5,497,680.20

12,203,146.55
554,871.12
(1,442,816.02)
(6,030,727.92)
1,361,982.39
23,427,019.52

(745,734.17)
972,268.37

11,806,313.17
(13,591,147.86)
2,443,316.56

36,131,244.05
(659,713.33)
(51,139,533.72)
(45,094,940.42)
33,819,842.42
483,797,801.53

109,400,032.03
(91,617,463.19)
17,782,568.84

50,750,081.40
(45,252,401.20)
5,497,680.20

92,144,034.65
(68,717,015.13)
23,427,019.52

7,457,343.50
(6,485,075.13)
972,268.37

2,443,316.56
2,443,316.56

1,492,595,008.92
(1,008,797,207.39)
483,797,801.53

30
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดิน จานวนเงิน 361.30 ล้านบาท เท่า กันทั้ง
สองปี และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง มูล ค่า ตามบัญชี จานวนเงิ น 128.45 ล้านบาท และจานวนเงิ น 132.34 ล้านบาท
ตามลาดับ นาไปจดจานองเป็ นหลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน สิ น เชื่ อที่ ไ ด้รั บ จากสถาบัน การเงิ น หลายแห่ ง ตาม
หมายเหตุ 16
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดินบางส่ วน จานวนเงิน 201.33 ล้าน
บาท เท่ากันทั้งสองปี และสิ่ งปลูกสร้าง มูล ค่า ตามบัญชี จานวนเงิน 34.65 ล้านบาท และจานวนเงิน 30.57
ล้านบาท ตามลาดับ ถูก นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน หลาย
แห่ ง ตามหมายเหตุ 16
14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

203,668.32
203,668.32

งบการเงินรวม
หัวหนังสื อพิมพ์
บาท
450,000.00
450,000.00

รวม
บาท
653,668.32
653,668.32

รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายประจาปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

7,291,967.47
(620,159.86)
6,875,475.93

450,000.00

7,291,967.47
(620,159.86)
7,325,475.93

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

7,495,635.79
(620,159.86)
6,875,475.93

450,000.00
450,000.00

7,945,635.79
(620,159.86)
7,325,475.93

รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายประจาปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

637,025.20
(1,553,477.05)
5,959,024.08

450,000.00

637,025.20
(1,553,477.05)
6,409,024.08

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

8,132,660.99
(2,173,636.91)
5,959,024.08

450,000.00
450,000.00

8,582,660.99
(2,173,636.91)
6,409,024.08

31
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บาท
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายประจาปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

6,587,843.61
(566,688.71)
6,021,154.90

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

6,587,843.61
(566,688.71)
6,021,154.90

รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายประจาปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

479,727.52
(1,351,766.95)
5,149,115.21

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

7,067,571.13
(1,918,455.66)
5,149,115.47

15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ าประกันคดีฟ้องร้อง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันอื่น
สมาชิกสนามกอล์ฟรอจาหน่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สมาชิกสนามกอล์ฟ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

2,575,600.00
18,422,735.82
2,937,679.64
23,936,015.46

257,000.00
3,628,081.11
2,959,174.53
1,812,262.17
8,656,517.81

2,575,600.00
18,422,735.82
802,319.25
21,800,655.07

5,000.00
2,575,600.00
2,959,174.53
1,130,762.17
6,670,536.70

23,936,015.46

(2,959,174.53)
5,697,343.28

21,800,655.07

(2,959,174.53)
3,711,362.17
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมสมาชิก
สนามกอล์ฟมีรายการเคลื่ อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(2,959,174.53)
(2,959,174.53)
2,959,174.53
(2,959,174.53)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(2,959,174.53)
(2,959,174.53)
2,959,174.53
(2,959,174.53)

16. สิ นเชื่อและกำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินหลาย
แห่ งในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชี จานวนเงิน 53.50 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท จานวนเงิน 620.00 ล้านบาท
และวงเงินค้ าประกัน จานวนเงิน 1.79 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี โดยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ
13 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน และมีกรรมการของบริ ษทั ฯ และใบหุ น้ ของกรรมการของบริ ษทั ฯ ร่ วมค้ าประกัน
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
29,319,296.02
55,055,293.77
ตัว๋ เงินจ่าย
12,436,709.36
8,248,126.04
รวมเจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย 41,756,005.38
63,303,419.81
เจ้าหนี้อื่น
105,752,875.63
93,719,442.94
รวม
147,508,881.01
157,022,862.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
20,956,063.37
38,574,501.21
12,269,789.36
8,248,126.04
33,225,852.73
46,822,627.25
76,203,405.37
63,629,210.39
109,429,258.10
110,451,837.64
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เจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอนาส่ง
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
81,318,172.04
68,626,409.41
1,606,939.04
1,334,372.46
22,827,764.55
23,758,661.07
105,752,875.63
93,719,442.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
55,246,499.78
45,933,654.91
20,956,905.59
17,695,555.48
76,203,405.37
63,629,210.39

18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพัน ผลประโยชน์พ นักงานมี รายละเอียด ดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายผลประโยชน์ระหว่างงวด
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
270,632,548.00
260,804,389.00
16,674,102.00
19,709,842.75
8,780,186.00
10,373,085.00
(6,861,241.00)
(20,254,768.75)
289,225,595.00
270,632,548.00

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายผลประโยชน์ระหว่างงวด
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
209,349,113.00
205,183,066.00
10,198,011.00
14,641,763.75
8,780,186.00
9,337,927.00
(5,850,676.00)
(19,813,643.75)
222,476,634.00
209,349,113.00
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ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย มีดงั นี้
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

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
อัตราการมรณะร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540
อัตราทุพพลภาพร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2540
เกษียณอายุ
ราคาทองคา

19. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
หุน้ สามัญปลายงวด
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญต้นงวด
หุน้ สามัญปลายงวด

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
บาท

2555

2554

จานวนหุน้
หุน้

จานวนเงิน
บาท

จานวนหุน้
หุน้

จานวนเงิน
บาท

1.00
1.00

225,349,200
225,349,200

225,349,200.00
225,349,200.00

225,349,200
225,349,200

225,349,200.00
225,349,200.00

1.00
1.00

185,349,200
185,349,200

185,349,200.00
185,349,200.00

185,349,200
185,349,200

185,349,200.00
185,349,200.00

20. เงินปันผลจ่ ำย
ตามรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติเป็ นเอก
ฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2554 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 185.35 ล้านหุ ้น ในอัตรา
หุ ้นละ 0.25 บาท รวมจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 46.34 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ มี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2555 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลเรี ยบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติเป็ นเอก
ฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2553 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจานวน 185.35 ล้านหุ ้น ในอัตรา
หุ ้นละ 0.30 บาท รวมจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 55.61 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ มี กาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2554 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลเรี ยบร้อยแล้ว
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21. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่อง การดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.28 : 1 และ 0.28 : 1
ตามลาดับ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.25 :1 และ
0.25 :1 ตามลาดับ
22. รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ
ระหว่างกัน ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
งบการเงินรวม
8,055,800.00
3,783,802.11
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,387,200.00
3,666,202.71
23. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
23 และร้อยละ 30 ตามลาดับ ของกาไรสุ ทธิ ทางบัญชี ภายหลังรายการปรับปรุ งตามประมวลรัษฎากร โดย
รายการหักและบวกกลับ ที่มีส าระสาคัญ ได้แก่ หนี้ ส งสัย จะสู ญลู กหนี้ การค้า ภาระผูกพัน ผลประโยชน์
พนักงาน ค่ารับรอง ค่าเสื่ อมราคายานพาหนะที่คานวณจากมูลค่าต้นทุนยานพาหนะส่ วนที่เกิน 1 ล้านบาท เป็ นต้น
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24. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าภาพประกอบข่าว
ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักรและทรัพย์สิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าส่งเสริ มการขาย
ค่านายหน้า
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
380,100,017.58
418,193,828.05
966,530.13
3,247,330.34
482,607,508.95
439,792,350.91
58,175,416.50
60,002,629.00
56,980,554.06
69,209,938.87
1,553,477.05
620,159.86
24,511,848.65
37,919,969.88
37,580,458.17
28,501,909.30
24,973,686.81
22,483,734.58
35,635,669.02
20,671,997.92
50,580,742.15
48,055,145.23
58,995,295.77
63,933,784.97
105,788,229.67
70,271,607.04
1,318,449,434.51
1,282,904,385.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
379,593,189.32
391,297,805.05
327,615,090.66
297,461,149.33
58,175,416.50
60,002,629.00
45,094,940.42
55,314,843.54
1,351,766.95
566,688.71
24,240,957.42
22,586,652.63
35,979,600.29
27,576,762.11
20,153,479.34
17,206,510.69
16,643,000.16
11,565,979.76
32,011,740.15
32,045,737.23
21,463,640.06
19,254,758.77
57,539,493.18
51,013,364.12
1,019,862,314.45
985,892,880.94

25. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พพนักงำน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พภายใต้พระราชบัญญัติกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงิ นที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงิ นที่ บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุ นใน
จานวนเดียวกัน กองทุนสารองเลี้ยงชี พบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิ กรไทย จากัด และจะจ่าย
ให้กบั พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย จานวนเงิ น 8.23 ล้านบาท และจานวนเงิน 8.51 ล้านบาท ตามลาดับ และ
จานวนเงิน 6.16 ล้านบาท และจานวนเงิน 6.28 ล้านบาท ตามลาดับ
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26. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามส่ วนงานธุ รกิจ มีดงั นี้

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรส่วนงาน
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม

รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น

ส่วนงานธุ รกิจ
โฆษณา และ
จาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
บาท
1,997,608,007.50
(1,532,645,515.61)
464,962,491.89

-

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

ส่วนงานธุ รกิจ
รับจ้างจัดงาน
บาท
27,116,598.13
(11,885,678.83)
15,230,919.30

-

ส่วนงานธุ รกิจ
รับจ้างจัดงาน
บาท
-

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ส่วนงานธุ รกิจ
ส่วนงานธุ รกิจ
อบรมวิชาชีพ
ผลิตสื่ อทีวี
บาท
47,934,624.62
(19,794,299.70)
28,140,324.92

14,476,058.76

บาท
10,125,000.00
(967,213.32)
9,157,786.68

-

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ส่วนงานธุ รกิจ
ส่วนงานธุ รกิจ
อบรมวิชาชีพ
ผลิตสื่ อทีวี
บาท
9,391,880.32
(7,435,504.39)
1,956,375.93

บาท
-

รายการตัดบัญชี
รวม
บาท
(704,278,227.80)
710,088,571.77
5,810,343.97

-

สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม

81,272,306.70
(183,651,336.85)
(279,593,961.97)
(75,083.19)
141,253,791.45
(37,124,313.47)
104,129,477.98
748,915,391.57
1,301,893,522.12
2,050,808,913.69

รายการตัดบัญชี
รวม

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

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรส่วนงาน

บาท
1,378,506,002.45
(855,204,135.69)
523,301,866.76

บาท
1,351,675,309.62
(850,412,600.46)
501,262,709.16
66,096,525.64
(159,640,136.61)
(272,851,648.88)
(179,920.30)
134,687,529.01
(46,138,943.84)
88,548,585.17

-

15,181,288.97

-

-

778,525,963.94
1,209,910,642.26
1,988,436,606.20
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27. เครื่องมือทำงกำรเงิน
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ค วามเสี่ ย งอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย และอัต รา
แลกเปลี่ ย น ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษทั ฯ จะพิ จารณาใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เหมาะสมเพื่ อป้ องกันความเสี่ ย ง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกาไร
หรื อเพื่อการค้า
27.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประจา
ตัว๋ แลกเงิน

จานวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
161.41
177.12
673.30
579.22
60.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
0.75
0.25 – 0.88
0.75 – 2.75 0.50 – 3.90
3.00 – 4.25

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประจา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
114,26
132.95
0.75
0.25 - 0.88
436.53
404.79 0.75 – 2.75 0.50 – 3.90

27.3 ความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ถึงแม้วา่ การซื้ อวัตถุดิบบางส่ วนเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาการใช้อนุพนั ธ์ทาง
การเงิ นที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เมื่ อสภาวการณ์อตั ราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ม ที่ไม่มี
เสถียรสภาพ
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27.4 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ มี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู ก หนี้ การค้า อย่างไรก็ตามใน
ปั จจุ บนั กลุ่ มบริ ษทั ฯ มีนโนบายในการให้สินเชื่ อที่ระมัดระวัง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะการเงินของ
ลูกค้าก่อนให้สินเชื่ อ รวมทั้งลูกค้าใหม่บางรายมีการจัดเก็บเงิ นมัดจาล่วงหน้าและลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ น
ลูกค้าที่ทาการติดต่อกันมานาน และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ การค้า และประมาณ
การลดหนี้จากการรับคืนสิ นค้า ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
27.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า และเงินฝากธนาคารประจาประเภท
3 – 12 เดือน ซึ่งจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นเช่นกัน จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
28. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
28.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
นโยบายการ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
กาหนดราคา
บาท
บาท
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายหนังสื อพิมพ์
และพ็อกเก็ตบุ๊ค
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสิ นค้า
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าน้ ามันรถ
ค่าเช่า

(1) และ (2)
ตามสัญญา
ตามสัญญา
เทียบเคียงกับ
บุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลง
ร่ วมกัน
ราคาทุน
ตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

-

-

340,770,302.70
195,451,222.30
1,680,000.00
1,444,640.80

-

-

-

-

-

(1) ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่ วนลดร้อยละ 40

2,031,511.00
-

349,360,027.70
200,708,725.20
1,680,000.00
669,916.00
443,203.25
2,091,127.00
1,260,000.00
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(2) ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่ วนลดร้อยละ 30 – 50
28.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
งบการเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ ำและตั๋วเงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
หัก ประมาณการรับคืนหนังสื อ
สุ ทธิ
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
รวม
เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
เจ้ ำหนี้อนื่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

-

-

76,433,380.02
4,356,360.00
72,077,020.02
34,539,985.85
106,617,005.87

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

-

-

126,969.70

-

-

25,625.00
3,095,687.97

1,016,500.00

-

-

327,125.80

166,889.00

-

28.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

28.4 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
รายชื่อกิจการ
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
บริ ษทั งานดี จากัด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
53,637,791.50
54,595,090.00
4,537,625.00
5,407,539.00
58,175,416.50
60,002,629.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
53,637,791.50
54,595,090.00
4,537,625.00
5,407,539.00
58,175,416.50
60,002,629.00

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
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29. รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด

ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่อ
กาไรสะสม ณ วันต้นงวดลดลงจากการรับรู ้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในอดีต

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
บาท
บาท
293,138.62
163,129.32
293,138.62
163,129.32
42,682.83
42,682.83
-

260,804,389.00

-

205,183,066.00

30. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ
ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
30.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ล้านบาท
6.11
5.08
619.37
620.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ล้านบาท
ล้านบาท
5.10
4.52
619.37
620.00

30.2 ภาระผูกพันตามสัญญา
- บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
4.72
4.79
1.15
6.92
5.87
11.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
4.13
4.20
0.95
6.13
5.08
10.33
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ใน
การดาเนินงาน โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
0.61
0.65
1.37
0.61
2.02

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อเครื่ องจักร 2 แห่ ง ซึ่ งมีมูลค่า
ตามสัญญา จานวนเงิน 10.48 ล้านโครนาร์สวีเดน และจานวนเงิน 0.47 ล้านยูโร ตามลาดับ โดยมีมูล
ค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา จานวนเงิน 7.34 ล้านโครนาร์ สวีเดน และจานวนเงิน 0.38
ล้านยูโร ตามลาดับ
30.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความฟ้ องร้อง
30.3.1 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้
จานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
3
5
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
3
8
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
2
2
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
1
1
ศาลฎีกา
(คดีอาญา)
1
1
ศาลฎีกา
(คดีแพ่ง)
3
3
รวม
13
20

คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7

คดี
หมายเลขดา
ที่
4422/2544
2591/2549
5943/2551
4213/2551
5075/2551
660/2553
3514/2553

วันที่

บริ ษทั ฯ ตก
เป็ นจาเลยที่

ในข้อหาหรื อ
ฐานความผิด

โจทก์เรี ยกค่า
เสี ยหาย

06 ก.ย. 2544
14 มิ.ย. 2549
02 ก.ค. 2551
13 พ.ค. 2551
09 มิ.ย. 2551
11 ส.ค. 2553
11 ต.ค. 2553

2
4
2
6
6
7
1

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

คาพิพากษา

จาหน่ายคดีชวั่ คราวเพื่อรอผลคดีอาญา
จาหน่ายคดีชวั่ คราวเพื่อรอผลคดีอาญา
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
นัดสื บพยานโจทก์
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์

30.3.2 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้
จานวนคดี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
1
4
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
1
2
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
2
2
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
3
2
ศาลฎีกา
(คดีแพ่ง)
4
4
รวม
11
14

คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ลาดับที่

คดี
หมายเลขดาที่

คดี
หมายเลขแดงที่

วันที่

บริ ษทั ย่อยตก
เป็ นจาเลยที่

ในข้อหาหรื อ
ฐานความผิด

โจทก์เรี ยกค่า
เสี ยหาย

คาพิพากษา
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1

3800/2546

5106/2548

9 ก.ย. 2546

1

ละเมิด

ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน

2

3882/2549

4629/2550

6 ก.ย. 2549

1

ละเมิด

ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน

3

4213/2551

7602/2551

13 พ.ค.2551

4

ละเมิด

4

5075/2551

8242/2551

9 มิ.ย. 2551

4

ละเมิด

5

5943/2551

8318/2551

2 ก.ค. 2551

5

ละเมิด

6

อ.4118/2551

อ.899/2552

24 ต.ค. 2551

1

ละเมิด

7

1885/2553

1069/2555

31 พ.ค. 2553

1

ละเมิด

ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน
ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน
ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน
ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน
ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน

8

660/2553

-

11 ส.ค. 2553

6

ละเมิด

ร่ วมกันหรื อ
แทนกัน

- ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ 2 และจาเลยร่ วมที่ 1 ร่ วมกัน
ชาระเงิน 2.00 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี
- ศาลอุทธรณ์แก้เป็ นว่าให้ยกฟ้ องจาเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ ให้
เป็ นไปตามศาลชั้นต้น แต่จาเลยร่ วมที่ 1 ยื่นฎีก าเมื่อวันที่ 19
สิ งหาคม 255 และโจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
- ศาลรับคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีจาเลยร่ วมที่ 1
- ศาลชั้นต้นพิ พ ากษายกฟ้ อง จ าเลยอุท ธรณ์ ในประเด็น อายุ
ความเมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2550 โจทก์อุทธรณ์ เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2550
- ศาลพิ พากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่ นฎี ก าเมื่ อ วันที่ 27 ธันวาคม
2554
- ศาลพิ พากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่ นฎี ก าเมื่ อ วันที่ 27 ธันวาคม
2554
- ศาลพิ พากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่ นฎี ก าเมื่ อ วันที่ 27 ธันวาคม
2554
- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2555 ศาลได้อ่านคาพิพากษาซึ่ งศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง
- ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ 2 และจาเลยร่ วมที่ 1 ร่ วมกัน
ชาระเงิน 5.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
- จาเลยขอขยายอุทธรณ์
- นัด สื บ พยานโจทก์ ใ นวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2555 วัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ปั จจุบนั คดีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประนี ประนอมและอาจไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ ในขณะที่คดีดงั กล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่ งยังไม่อาจทราบข้อยุติของ
คดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึงยังไม่ได้บนั ทึกค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
31. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลต่อกาไรสาหรับงวดหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงาน
ไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย

231,708,207.13
9,387,378.06
72,943,985.03
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

241,095,585.19
241,095,585.19
(231,708,207.13)
(9,387,378.06)
167,643,561.23
167,643,561.23
(72,943,985.03)
งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
69,214,360.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
25,485,216.19
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
218,180,374.30
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11,178,668.31
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
63,303,419.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
68,616,885.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
25,102,557.53
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
212,849,019.88
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
60,002,629.00

(69,214,360.01)
(25,485,216.19)

-

229,359,042.61
(218,180,374.30)
(11,178,668.31)
157,022,862.75
(63,303,419.81)
(68,616,885.41)
(25,102,557.53)

229,359,042.61
157,022,862.75
-

60,002,629.00
(60,002,629.00)

272,851,648.88
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

93,344,213.70
116,949,341.20
6,796,648.27
65,388,831.94
45,045,744.47
18,122,386.24

217,090,203.17
(93,344,213.70)
(116,949,341.20)
(6,796,648.27)
128,556,962.65
(65,388,831.94)
(45,045,744.47)
(18,122,386.24)

217,090,203.17
128,556,962.65
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

194,411,031.14

194,411,031.14
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ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
85,557,029.34
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – บริ ษทั ย่อย
103,119,133.99
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5,734,867.81
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
46,822,627.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
45,766,765.91
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
17,862,444.48
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
139,928,800.66
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
60,002,629.00

(85,557,029.34)
(103,119,133.99)
(5,734,867.81)
110,451,837.64
(46,822,627.25)
(45,766,765.91)
(17,862,444.48)

110,451,837.64
-

60,002,629.00
(60,002,629.00)

199,931,429.66
-

32. กำรอนุมัตงิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2556

