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บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
1 ข้อมูลทัว่ 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 รกิจเกี่ยวกับหนังสื อพิมพ์ หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และการให้บริ การโฆษณา
และจัดทาสื่ อโฆษณาทุกชนิ ดรวมถึงรับจ้างทาวัส ดุโฆษณาทุกชนิด รับจัดงานนิ ทรรศการและกิจการต่าง ๆ
รวมทั้งการให้บริ การการฝึ กอบรม และการจัดสัมมนาต่างๆ
2 หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทาเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ท าขึ้ น ตามหลัก การบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิ น เป็ นไปตามข้อ กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิ จ การค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.3 ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่
หลายฉบับ ซึ่ งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ อง

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความช่ วยเหลื อ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
ส่วนงานดาเนิ นงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล-กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่า งเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนิ นงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ การตีความมาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิทางบัญชีขา้ งต้นนั้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นสภาวิชาชี พบัญชี
ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐาน ซึ่ งยังไม่นามาใช้
สาหรับการจัดทางบการเงินนี้ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดาเนิ นงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอนการบูรณะและการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความ
มาตรฐานฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมาเริ่ มถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินเมื่อมาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินผลกระทบและคาดว่า
การนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ
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2.4 รายการบางรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งไม่มีผลกระทบ
ต่อกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่รายงานไปแล้ว โดยประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่
เพิม่ (ลด)
จัดประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

229,359,042.61 (3,204,205.42) 226,154,837.19
1,298,049.98
1,298,049.98
7,325,475.93 1,906,155.44
9,231,631.37
157,022,862.75 (11,544,905.52) 145,477,957.23
11,544,905.52 11,544,905.52

194,411,031.14 (1,989,879.20) 192,421,151.94
83,723.76
83,723.76
6,021,154.90 1,906,155.44
7,927,310.34
110,451,837.64 (7,667,325.12) 102,784,512.52
7,667,325.12
7,667,325.12

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

370,250,484.24 (156,647,311.96) 213,603,172.28
483,248,616.29 156,647,311.96 639,895,928.25
254,589,312.51 (5,258,916.59) 249,330,395.92
3,915,591.96
3,915,591.96
6,409,024.08 1,343,324.63
7,752,348.71
147,508,881.01 (13,751,654.81) 133,757,226.20
13,751,654.81 13,751,654.81

156,222,647.58
156,222,647.58
403,129,733.05
403,129,733.05
248,077,574.26 (1,566,582.10) 246,510,992.16
223,257.47
223,257.47
5,149,115.47 1,343,324.63
6,492,440.10
109,429,258.10 (9,968,452.95) 99,460,805.15
9,968,452.95
9,968,452.95

งบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
รายได้อื่น
81,272,306.70 2,034,815.52 83,307,122.22
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(279,593,961.97) (2,034,815.52) (281,628,777.49)

60,263,098.03 2,034,815.52 62,297,913.55
(201,821,152.66) (2,034,815.52) (203,855,968.18)

2.5 ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณการ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์
และปั จจัยต่างๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสื อ
ในการประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณการลดหนี้
จากการรับคืนหนังสื อตามเงื่อนไขการขายที่กาหนดไว้
ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน
ในการประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณการต้นทุนหนังสื อ
รับคืนจากการรับคืนหนังสื อตามเงื่อนไขการขายที่กาหนดไว้ โดยบริ ษทั ฯ คานวณจากอัตราต้นทุนขาย
ถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ าของที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ในแต่ ละ
ช่วงเวลาและบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณา
การด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติ ฐานในการประมาณการดังกล่ าว
ประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะ และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเชิ งประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลดผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยได้พิจารณาถึ ง
อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรา
มรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ เกิ ดขึ้นจริ งนั้นอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
การประมาณการในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี จ ากการเริ่ ม ใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงิ นได้ ซึ่ งการเริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าวกลุ่มบริ ษทั ต้องปรับย้อนหลัง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบเพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงผลกระทบได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ก่อนการ
ปรับปรุ งใหม่
หลังการ
ปรับปรุ งใหม่
เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุ งใหม่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
ปรับปรุ งใหม่
หลังการ
ปรับปรุ งใหม่
เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
- 104,670,050.77 104,670,050.77
กาไรสะสมเพิ่มขึ้น
733,222,116.31 104,670,050.77 837,892,167.08

475,387,319.78

68,712,196.09 68,712,196.09
68,712,196.09 544,099,515.87

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
83,989,123.20 83,989,123.20
กาไรสะสมเพิ่มขึ้น
791,014,294.29 83,989,123.20 875,003,417.49

515,759,522.14

53,967,122.46 53,967,122.46
53,967,122.46 569,726,644.60

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จลดลง
กาไรต่อหุ น้ ลดลง บาท/หุ น้

37,124,313.47 20,680,927.57 57,805,241.04
104,129,477.98 (20,680,927.57) 83,448,550.41
0.56
(0.11)
0.45

29,907,410.77 14,745,073.63 44,652,484.40
86,709,502.36 (14,745,073.63) 71,964,428.73
0.47
(0.08)
0.39
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4. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
4.1 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทาขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย 2 แห่ ง (รวมกันเรี ย กว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ประเภทธุรกิจ

ขายสิ่ งพิมพ์
ขายสิ่ งพิมพ์ โฆษณา
และบริ การจัดงาน

ลักษณะ
สัดส่ วนเงินลงทุน จัดตั้งขึ้น
ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในประเทศ
2556
2555
บริ ษทั ย่อย 99.96% 99.96%
ไทย
บริ ษทั ย่อย

99.99% 99.99%

ไทย

4.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานของบริ ษทั นั้น เพื่อให้
ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
4.3 งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสาหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์
การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)
4.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทางบการเงินรวมแล้ว
5. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบัญชีที่สาคัญ ดังนี้
5.1 เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดหมายความรวมถึ ง เงิ นสด เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์
กระแสรายวันและประจาไม่เกิน 3 เดือนที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน
5.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ คานวณเป็ นร้อยละ
จากการจัดกลุ่มลูกหนี้ จาแนกตามอายุของหนี้ ที่คา้ งชาระที่มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป และจากลูกหนี้ ที่คาดว่า
จะไม่ได้รับชาระ
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5.3 ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสื อประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับ
ยอดส่ งในอดีตโดยถัวเฉลี่ย และจากการฝากขายหนังสื อ
5.4 สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใด
จะต่ากว่า ส่ วนสิ นค้าคงเหลือประเภทหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊คบันทึกในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการขาย
5.5 ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืนคานวณจากอัตราต้นทุนขายถัวเฉลี่ย คูณกับยอดประมาณการลดหนี้
จากการรับคืนหนังสื อ และจากการฝากขายหนังสื อ
5.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชี ตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม(ถ้ามี)และจะบันทึ กรั บรู ้ การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนในงบกาไรขาดทุนเมื่ อจาหน่ ายเงิ น
ลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
5.7 เงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดที่ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกาไร
หรื อขาดทุนสาหรับงวดเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ 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
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของ
สิ นทรัพย์จะได้รับการทบทวนทุกๆ สิ้ นปี บัญชี

18
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนของงวดนั้น
5.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมสาเร็ จรู ป แสดงในราคาทุ น ณ วันเริ่ ม รายการหัก ค่า
ตัด จาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทหัวหนังสื อพิมพ์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
5.10 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยัง
ไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คานึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่สะท้อนมูล
ค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณามูลค่า
ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นให้ส อดคล้องกับ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เ กิ ดเงิ นสดที่ สิ นทรั พ ย์น้ ัน มี ค วาม
เกี่ยวข้องด้วย

19
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิ ยมที่รับรู ้ ในงวดก่ อนจะถู กกลับรายการ
หากประมาณการที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
5.12 หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้ สินเป็ นค่าใช้จ่าย
สาหรับปี
5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กรั บ รู ้ ผ ลประโยชน์ ข องพนัก งานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษี ยณอายุเพื่อจ่า ยให้แก่
พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย และตามโครงการผลประโยชน์จากการทางานครบ
10 ปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่ งคานวณโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยด้วยเทคนิ คการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) และ
คิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ซึ่ งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ ยของพันธบัตรรั ฐบาลที่ ครบกาหนดในเวลาใกล้เคี ยงกับกาหนดชาระของหนี้ สินดังกล่ าว
กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงิ นเดื อนพนักงาน อัตราการลาออก
อัตราการตาย อายุงาน และปั จจัยอื่น กลุ่มบริ ษทั แสดงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นหนี้ สิน
ไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับงวดเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
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5.14 ประมาณการหนี้สินกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้เกิ ดการไหลเวียนของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และ
จานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยก
ต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.15 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
5.15.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุม
หรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรื อมีความไม่แน่ นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้น หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้น
ได้อย่างน่าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า รายได้จาก
การให้บริ การรับรู้เมื่อมีการให้บริ การ
5.15.2 รายได้จากการโฆษณา รับรู้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
5.15.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึงรับโดยคานวณจากเงินต้นคงค้าง
5.15.4 รายได้อื่นรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.16 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
5.16.1 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าซึ่ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่ าเป็ นของผูใ้ ห้เช่าได้
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ค่าเช่ าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานได้บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
5.16.2 ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
5.16.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.17 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุ น เว้น แต่ ภาษี เงิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้องกับ รายการที่ รั บ รู ้ ใ นก าไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ อื่ นหรื อรั บ รู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เช่นเดียวกัน

21
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่ม บริ ษทั บันทึก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่า งราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่ มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
5.18 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ
ที่ออกและได้รับชาระแล้วระหว่างปี
5.19 รายการที่เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ แปลงค่า เป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ เกิ ดรายการ
ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ ย น ณ วันนั้น ผลก าไรหรื อขาดทุ น จากอัตราแลกเปลี่ ย นบันทึ ก เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
5.20 บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุ มกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุ มการดาเนินงานของ
กลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูง
ให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม

22
5.21 ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงานทางธุ รกิจเป็ น
ส่ วนธุ รกิจที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยง และผลตอบแทนซึ่ งแตกต่างไปจากความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
5.22 เครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ การค้า
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชี ที่สาคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่
เกี่ยวข้องแล้ว
6 รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
หัก ประมาณการรับคืนหนังสื อ
สุทธิ
บริ ษทั ข่าวสด จากัด
รวม

-

-

39,669,583.20
)9,316,146.22(
89,747,443.02
34,188,943.72
123,936,386.74

เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

-

-

4,616,500.50

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

-

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั งานดี จากัด

-

-

-

372,668.50

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

-

25,625.00
3,095,687.97

327,125.80
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6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบาย
การกาหนดราคา
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายหนังสื อพิมพ์และพ็อกเก็ตบุค๊
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสิ นค้า
ค่าน้ ามันรถ

(1)
ตามสัญญา
ตามสัญญา
(2)
ราคาทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555

-

-

308,991,895.05 942,770,302.70
194,860,298.90 195,451,222.30
1,680,000.00 1,680,000.00
1,709,036.95 1,444,640.80
2,211,629.00 2,031,511.00

(1) ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่วนลดร้อยละ 40-55
(2) ตามราคาปกหนังสื อหักด้วยส่วนลดร้อยละ 30-50

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
69,083,412.49 53,637,791.50 54,204,700.00 53,637,791.50
5,586,393.00 4,537,625.00 4,518,928.00 4,537,625.00
74,669,805.49 58,175,416.50 58,723,628.00 58,175,416.50

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

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ น้ ทางตรง
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจา
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1,439,014.75
9,286,239.40
10,976,681.49
5,208,092.49
72,731,697.73 161,415,777.34
(4,836,123.53) 10,297,666.65
80,568.71 33,395,396.40
80,391,839.15 213,603,172.28

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1,100,599.25
1,015,730.75
5,147,699.11
5,208,092.49
24,706,076.50 114,258,849.88
(7,587,930.42) 2,344,578.06
80,568.71 33,395,396.40
23,447,013.15 156,222,647.58

8. เงินลงทุนชัว่ คราว
ประกอบด้วย

เงินฝากประจา อายุ 4-12 เดือน
เงินลงทุนในหุน้ กู้ อายุ 2 ปี
ที่ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
รวม

เงินฝากประจา อายุ 4-12 เดือน
เงินลงทุนในหุน้ กู้ อายุ 2 ปี
ที่ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
595,462,193.48 639,895,928.25

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
2.15-3.50
2.50-4.05

30,000,000.00
625,462,193.48

4.20-4.95

639,895,928.25

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
378,312,398.78 403,129,733.05

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
2.15-3.50
2.50-4.05

20,000,000.00
398,312,398.78

4.20-4.70

403,129,733.05

-
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสื อ
รวมลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ค่ารับจ้างพิมพ์
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น-สุทธิ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
488,133,710.09 325,598,142.22
(36,514,986.57) (35,294,805.48)
(38,297,241.73) (56,510,871.24)
413,321,481.79 233,792,465.50

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
127,852,532.74 110,973,365.87
294,492,109.70 144,778,849.29
(17,310,890.84) (15,951,848.81)
(3,916,146.00)
(4,356,360.00)
401,117,605.60 235,444,006.35

125,015.71
2,397,392.73
3,656,109.20
8,582,071.80
4,772,881.65
19,533,471.09
432,854,952.88

290,075.44
1,668,023.72
2,053,105.98
8,582,071.80
3,754,968.16
16,348,245.10
417,465,850.70

915,017.36
2,144,181.61
3,051,961.18
5,716,946.43
3,709,823.84
15,537,930.42
249,330,395.92

915,017.36
1,528,567.35
1,920,263.88
5,716,946.43
986,190.79
11,066,985.81
246,510,992.16

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
9.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกาหนดชาระ
รวมลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อ
สุทธิ

-

-

127,852,532.74
127,852,532.74
(3,916,146.00)
123,936,386.74

110,973,365.87
110,973,365.87
(4,356,360.00)
106,617,005.87
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9.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น

ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้ การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วและตัว๋ 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
รวมลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสื อ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
181,872,528.20
48,797,000.22

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
164,868,333.93
46,219,854.62

189,875,717.78

179,410,912.00

104,645,130.63

74,248,690.61
1,775,794.00
4,645,977.50
459,697.75
35,255,304.25
488,133,710.09
(36,514,986.57)
(38,297,241.73)
413,321,481.79

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

9,321,145.85
6,332,261.40
1,210,600.22
2,696,732.57
9,414,090.22
2,237,600.00
453,630.05
843,802.00
16,510,435.94
15,964,483.80
294,819,212.50 144,778,849.29
)10,912,832.84( )15,951,848.81(
277,508,321.66 128,827,000.48

70,484,114.90

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 60 วันถึง 90 วัน
รายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ -ลูก หนี้ การค้า กิ จการอื่นสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
(35,294,805.48) (15,951,848.81)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
(3,516,060.69)
(1,606,042.03)
ได้รับชาระคืนในระหว่างงวด
2,295,879.60
247,000.00
ยอดคงเหลือปลายงวด
(36,514,986.57) (17,310,890.84)
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั เชื ่ อว่า ค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญตามที ่บ นั ทึก ไว้เพีย งพอในสถานการณ์
ปั จจุบนั แล้ว
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี้ สูญ
จานวน 1.50 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท ตามลาดับ
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการลดหนี้ จากการรับคืนหนังสื อสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
(56,510,871.24)
(1,236,305.38)
19,449,934.89
(38,297,241.73)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(4,356,360.00)
(3,916,146.00)
4,356,360.00
(3,916,146.00)

10. สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
พ็อกเก็ตบุ๊ค
71,767,845.12 56,290,637.46
กระดาษ
38,848,344.43 63,859,287.02
สิ นค้าระหว่างทาง
19,372,869.57
วัสดุคงเหลือ
2,030,154.85
3,144,172.35
อะไหล่เครื่ องจักร
4,526,492.03
4,502,884.80
รวม
136,545,706.00 127,796,981.63
บวก ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน 14,496,768.73 31,825,210.32
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(7,838,614.28) (19,752,859.41)
สุ ทธิ
143,203,860.45 139,869,332.54

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
38,848,344.43 63,859,287.02
19,372,869.57
2,030,154.85 3,144,172.35
4,526,492.03 4,502,884.80
64,777,860.88 71,506,344.17
64,777,860.88 71,506,344.17

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืนมีรายการเคลื่อนไหว
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
31,825,210.32
9,647,897.39
(26,976,338.98)
14,496,768.73

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
หัก ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
(19,752,859.41)
11,914,245.13
(7,838,614.28)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขาย มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
994,860,873.19 854,237,605.56 868,430,524.97 769,382,621.48

ต้นทุนขายและบริ การ
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
(11,914,245.13)
966,530.13
สุ ทธิ
982,946,628.06 855,204,135.69 868,430,524.97 769,382,621.48

11. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจการ
บริ ษทั งานดี จากัด
บริ ษทั ข่าวสด จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน
เงินปันผลรับ
วิธีราคาทุน
สาหรับปี
สัดส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ทุนที่ชาระแล้ว เงินลงทุน%
2556
2555
2556
2555
15,000,000.00 99.96
14,994,000.00 14,994,000.00
125,000,000.00 99.99 250,000,000.00 250,000,000.00
264,994,000.00 264,994,000.00
-
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12. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหุ น้ กู้ อายุ 2 ปี
เงินฝากประจา อายุ 15 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
8,000,000.00 20,000,000.00
61,097,739.40
69,097,739.40 20,000,000.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
4.95
3.20-4.20
3.25
-

เงินลงทุนในหุ น้ กู้ อายุ 2 ปี
เงินฝากประจา อายุ 15 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
10,000,000.00
61,097,739.40
61,097,739.40 10,000,000.00

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
3.72
3.25
-

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
(หน่วย : บาท)
ที่ดิน และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

500,261,720.54
336,841.21
3,031,570.89
503,630,132.64
2,002,610.53
505,632,743.17

451,544,340.47
4,954,661.96
9,068,628.89
(2,494,203.22)
463,073,428.10
1,403,467.10
464,476,895.20

621,425,939.75
340,958.22
276,363.63
(34,604,249.74)
587,439,011.86
33,215,788.74
37,622,782.63
658,277,583.23

123,279,775.64
4,931,003.93
(9,767,989.74)
118,442,789.83
18,166,863.01
(6,143,549.26)
130,466,103.58

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(2,203,150.89)
(357,783.98)
(2,560,934.87)
(567,186.16)
(3,128,121.03)

(288,905,657.45)
(20,576,644.94)
2,494,200.22
(306,988,102.17)
(18,847,285.47)
(325,835,387.64)

(562,108,468.48)
(11,302,832.17)
17,365,491.07
(556,045,809.58)
(10,636,435.80)
(566,682,245.38)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

501,069,197.77

156,085,325.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

502,504,622.14

138,641,507.56

ค่ ำเสื่ อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกำรเงินรวม
ยานพาหนะ

เครื่ องใช้สานักงาน
และสิ นทรัพย์ถาวรอื่น

ลิฟต์โดยสาร

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างติดตั้ง

รวม

104,051,682.29
9,227,889.88
(8,434,345.00)
104,845,227.17
17,120.00
8,770,131.70
(16,152,489.39)
97,479,989.48

106,100,823.04
13,751,741.95
554,871.12
(1,442,816.02)
118,964,620.09
2,606,627.66
(2,048,258.62)
119,522,989.13

9,901,988.46
9,901,988.46
9,901,988.46

4,228,151.25
11,806,313.17
(13,591,147.86)
2,443,316.56
55,049,719.03
18,145,112.00
(65,731,972.58)
9,906,175.01

1,920,794,421.44
45,349,410.32
(659,713.33)
(56,743,603.72)
1,908,740,514.71
112,462,196.07
64,538,026.33
(24,344,297.27)
(65,731,972.58)
1,995,664,467.26

(97,941,940.15)
(11,122,770.63)
9,767,894.74
(99,296,816.04)
(12,444,216.90)
6,130,645.40
(105,610,387.54)

(95,544,406.65)
(6,010,211.88)
8,434,320.00
(93,120,298.53)
(3,986,410.10)
16,152,455.39
(80,954,253.24)

(88,354,687.15)
(6,620,111.83)
1,361,982.39
(93,612,816.59)
(7,726,309.93)
2,032,721.02
(99,306,405.50)

(7,210,146.73)
(990,198.63)
(8,200,345.36)
(958,753.98)
(9,159,099.34)

31,393,202.28

19,145,973.79

11,724,928.64

25,351,803.50

1,701,643.10

2,443,316.56

748,915,391.57

91,595,337.85

24,855,716.04

16,525,736.24

20,216,583.63

742,889.12

9,906,175.01

804,988,567.59

-

(1,142,268,457.50)
(56,980,554.06)
39,423,888.42
(1,159,825,123.14)
(55,166,598.34)
24,315,821.81
(1,190,675,899.67)

56,980,554.06
55,166,598.34
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(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้สานักงาน
และสิ นทรัพย์ถาวรอื่น

ที่ดิน และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

340,291,584.75
336,841.21
3,031,570.89
343,659,996.85
2,002,610.53
345,662,607.38

288,133,538.78
4,593,227.62
9,068,628.89
(2,494,203.22)
299,301,192.07
1,291,117.10
300,592,309.17

621,425,939.75
340,958.22
276,363.63
(34,604,249.74)
587,439,011.86
33,215,788.74
37,622,782.63
658,277,583.23

115,734,614.49
3,433,407.28
(9,767,989.74)
109,400,032.03
16,223,403.39
(2,501,242.50)
123,122,192.92

50,163,006.40
3,417,350.00
(2,830,275.00)
50,750,081.40
(326,477.50)
50,423,603.90

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(2,203,150.89)
(357,783.98)
(2,560,934.87)
(567,186.16)
(3,128,121.03)

(228,298,354.59)
(12,314,353.92)
2,494,200.22
(238,118,508.29)
(10,561,369.05)
(248,679,877.34)

(562,108,468.48) (90,595,518.33)
(11,302,832.17) (10,789,839.60)
17,365,491.07
9,767,894.74
(556,045,809.58) (91,617,463.19)
(10,636,435.80) (11,851,739.98)
2,488,377.64
(566,682,245.38) (100,980,825.53)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

341,099,061.98

61,182,683.78

31,393,202.28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

342,534,486.35

51,912,431.83

91,595,337.85

ค่ ำเสื่ อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลิฟต์โดยสาร

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างติดตั้ง

รวม

80,828,833.00
12,203,146.55
554,871.12
(1,442,816.02)
92,144,034.65
2,177,570.31
(1,303,284.18)
93,018,320.78

7,457,343.50
7,457,343.50
7,457,343.50

4,228,151.25
11,806,313.17
(13,591,147.86)
2,443,316.56
46,279,587.33
18,145,112.00
(56,961,840.88)
9,906,175.01

1,508,263,011.92
36,131,244.05
(659,713.33)
(51,139,533.72)
1,492,595,008.92
101,190,077.40
55,767,894.63
(4,131,004.18)
(56,961,840.88)
1,588,460,135.89

(44,529,006.54)
(3,553,668.66)
2,830,274.00
(45,252,401.20)
(1,785,097.19)
326,475.50
(46,711,022.89)

(64,048,269.60)
(6,030,727.92)
1,361,982.39
(68,717,015.13)
(7,108,958.85)
1,287,762.58
(74,538,211.40)

(5,739,340.96)
(745,734.17)
(6,485,075.13)
(714,289.44)
(7,199,364.57)

17,782,568.84

5,497,680.20

23,427,019.52

972,268.37

2,443,316.56

483,797,801.53

22,141,367.39

3,712,581.01

18,480,109.38

257,978.93

9,906,175.01

540,540,467.75

-

(997,522,109.39)
(45,094,940.42)
33,819,842.42
(1,008,797,207.39)
(43,225,076.47)
4,102,615.72
(1,047,919,668.14)

45,094,940.42
43,225,076.47
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั ได้นาที่ดินบางส่ วนจานวน 361.30 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองปี และสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าตามบัญชีจานวน 116.60 ล้านบาท และ 128.45 ล้านบาท ตามลาดับ
นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 969.36 ล้านบาท และราคาทุน 969.21 ล้านบาท ตามลาดับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ ดินบางส่ วนจานวน 201.33 ล้านบาท
เท่ากันทั้งสองปี และสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าตามบัญชีจานวน 30.88 ล้านบาท และ 34.65 ล้านบาท ตามลาดับ
ถูกนาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 910.98 ล้านบาท และราคาทุน 895.23 ล้านบาท ตามลาดับ
14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
รำคำทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

7,495,635.79
637,025.20
8,132,660.99
3,417,235.42
11,549,896.41

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(620,159.86)
(1,553,477.05)
(2,173,636.91)
(2,034,381.67)
(4,208,018.58)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5,959,024.08
7,341,877.83

ค่ ำตัดจำหน่ ำยที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
หัวหนังสื อพิมพ์
ลิขสิ ทธิ์
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00

รวม

1,906,155.44
1,700,982.76
3,607,138.20
4,073,866.27
7,681,004.47

9,851,791.23
2,338,007.96
12,189,799.19
7,491,101.69
19,680,900.88

(2,263,813.57)
(2,263,813.57)
(2,082,710.21)
(4,346,523.78)

(620,159.86)
(3,817,290.62)
(4,437,450.48)
(4,117,091.88)
(8,554,542.36)

1,343,324.63
3,334,480.69

7,752,348.71
11,126,358.52
(3,817,290.62)
(4,117,091.88)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ลิขสิ ทธิ์

รวม

รำคำทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6,587,843.61
479,727.52
7,067,571.13
3,417,235.42
10,484,806.55

1,906,155.44
1,700,982.76
3,607,138.20
4,073,866.27
7,681,004.47

8,493,999.05
2,180,710.28
10,674,709.33
7,491,101.69
18,165,811.02

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(566,688.71)
(1,351,766.95)
(1,918,455.66)
(1,817,210.37)
(3,735,666.03)

(2,263,813.57)
(2,263,813.57)
(2,082,710.21)
(4,346,523.78)

(566,688.71)
(3,615,580.52)
(4,182,269.23)
(3,899,920.58)
(8,082,189.81)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5,149,115.47
6,749,140.52

1,343,324.63
3,334,480.69

6,492,440.10
10,083,621.21

ค่ ำตัดจำหน่ ำยที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(3,615,580.52)
(3,899,920.58)

15. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 78,208,647.88 92,180,350.17 50,975,966.32 54,838,551.05
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(6,370,378.65) (8,191,226.97) (1,515,527.97) (871,428.59)
สุ ทธิ
71,838,269.23 83,989,123.20 49,460,438.35 53,967,122.46
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม 2556 หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม 2556
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม 2556 หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม 2556
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

21,115,305.66 (6,152,859.99) 14,962,445.67
4,543,157.66 (2,975,434.80) 1,567,722.86
66,521,886.85 (4,843,407.50) 61,678,479.35
92,180,350.17 (13,971,702.29) 78,208,647.88

3,668,925.23
51,169,625.82
54,838,551.05

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการรับคืนหนังสื อ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

(7,319,798.38) 2,464,947.70 (4,854,850.68)
(871,428.59)
(644,099.38) (1,515,527.97)
(8,191,226.97) 1,820,848.32 (6,370,378.65)
83,989,123.20 (12,150,853.97) 71,838,269.23

(871,428.59) (644,099.38) (1,515,527.97)
(871,428.59) (644,099.38) (1,515,527.97)
53,967,122.46 (4,506,684.11) 49,460,438.35

(206,747.06) 3,462,178.17
(3,655,837.67) 47,513,788.15
(3,862,584.73) 50,975,966.32

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม 2555 หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม 2555
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
25,164,888.40
สิ นค้าคงเหลือ
5,635,898.78
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 81,189,764.40
รวม
111,990,551.58
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการรับคืนหนังสื อ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
1 มกราคม 2555 หรื อค่าใช้จ่ายใน 31 ธันวาคม 2555
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 27)

(4,049,582.74) 21,115,305.66
(1,092,741.12) 4,543,157.66
(14,667,877.55) 66,521,886.85
(19,810,201.41) 92,180,350.17

5,907,462.19 (2,238,536.96) 3,668,925.23
62,804,733.90 (11,635,108.08) 51,169,625.82
68,712,196.09 (13,873,645.04) 54,838,551.05

(7,320,500.81)
702.43 (7,319,798.38)
(871,428.59) (871,428.59)
(7,320,500.81)
(870,726.16) (8,191,226.97)
104,670,050.77 (20,680,927.57) 83,989,123.20

(871,428.59)
(871,428.59)
(871,428.59)
(871,428.59)
68,712,196.09 (14,745,073.63) 53,967,122.46
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16. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ าประกันคดีฟ้องร้อง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

50,000.00
2,720,600.00 2,575,600.00 2,720,600.00 2,575,600.00
18,422,735.82
- 18,422,735.82
2,598,652.52 2,937,679.64 952,664.41 802,319.25
5,369,252.52 23,936,015.46 3,673,264.41 21,800,655.07

17. สิ นเชื่อและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน
หลายแห่ งในรู ปวงเงินเบิกเกิ นบัญชี จานวน 50.50 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีทจานวน 620.00 ล้านบาท
และวงเงิ นค้ าประกันจานวน 26.11 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด โดยมีที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 13 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน และมีกรรมการของบริ ษทั ฯ และใบหุ ้นของกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ร่ วมค้ าประกัน
18. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิ นทั้งจานวนคื อเจ้าหนี้ ทรั สต์รีซีทมีการคิ ดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 2.70 ต่อปี ภายใต้เงื่ อนไข
สัญญาทรัสต์รีซีท กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่ อของสถาบันการเงิน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั
จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสาหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจาหน่ายไป
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19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
4,616,500.50
12,499,806.95 29,319,296.02 6,593,109.86 19,902,927.92
19,566,034.12 12,436,709.36 19,320,614.78 12,675,098.36
32,065,841.07 41,756,005.38 30,530,225.14 32,578,026.28

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
ตัว๋ เงินจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,121,312.97
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
9,176,987.79
6,866,783.16 2,612,279.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
372,668.50
327,125.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
102,028,735.76 81,318,172.04 70,070,049.72 54,919,373.98
อื่นๆ
7,963,849.69 10,683,048.78 7,062,684.40 5,902,687.06
รวมเจ้าหนี้อื่น
119,169,573.24 92,001,220.82 84,372,185.78 66,882,778.87
รวม
151,235,414.31 133,757,226.20 114,902,410.92 99,460,805.15

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันต้นงวด
ต้นทุนการให้บริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
289,225,595.00 270,632,548.00 222,476,634.00 209,349,113.00
13,617,386.00 16,674,102.00 9,908,679.00 10,198,011.00
11,611,886.00 8,780,186.00 8,539,025.00 8,780,186.00
(6,062,470.25) (6,861,241.00) (3,355,397.25) (5,850,676.00)
308,392,396.75 289,225,595.00 237,568,940.75 222,476,634.00
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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

21. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
จานวนหุ ้น
(หน่วย : หุน้ )

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

225,349,200
225,349,200

225,349,200.00
225,349,200.00

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

185,349,200
185,349,200

185,349,200.00
185,349,200.00

22. ส่ วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสารอง (“ส่ วนเกิ น
มูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรร
ทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลไม่ได้
23. เงินปั นผลจ่าย
เงินปันผล
ประกาศจ่ายจากกาไรของปี 2555
ประกาศจ่ายจากกาไรของปี 2554

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

เงินปั นผลจ่าย เงินปันผล
(หน่วย : บาท) จ่ายต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปั นผล
64,872,220 0.35 บาท 22 พฤษภาคม 2556
46,337,300

0.25 บาท 25 พฤษภาคม 2555

24. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถ
ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง การดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมและการรักษาอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุนไม่ให้เกินข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.30 : 1
และ 0.26 : 1 ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.28 : 1 และ 0.24 : 1
ตามลาดับ
25. รายได้จากการขายและบริ การ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อ
บริ การระหว่างกัน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบการเงินรวม
11,777,137.93
8,055,800.00
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,614,165.19
6,387,200.00
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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
2556
2555
509,508,532.69 380,100,017.58
(11,914,245.13)
966,530.13
484,952,406.85 482,607,508.95
74,669,805.49
58,175,416.50
55,166,598.34
56,980,554.06
4,117,091.88
3,817,290.62
24,098,726.53
23,945,159.94
35,787,430.11
37,580,458.17
42,733,783.53
24,973,686.81
27,003,224.48
35,635,669.02
44,815,135.75
50,580,742.15
59,030,797.40
58,995,295.77
99,680,795.14 106,201,003.52
1,449,650,083.06 1,320,559,333.22

หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
493,227,043.22 379,593,189.32
341,298,434.72 327,615,090.66
58,723,628.00
58,175,416.50
43,225,076.47
45,094,940.42
3,899,920.58
3,615,580.52
24,098,726.53
23,674,268.71
35,787,430.11
35,979,600.29
24,733,783.53
20,153,479.34
20,700,455.30
16,643,000.16
26,423,349.75
32,011,740.15
23,720,890.48
21,463,640.06
35,626,164.08
57,948,362.00
1,131,464,902.77 1,021,968,308.13

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษี เ งิ นได้ที่ รับ รู ้ ใ นก าไรหรื อขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
สาหรับงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การลดอัตราภาษีเงินได้
รวม

37,875,995.15

37,124,313.47

34,558,372.23

29,907,410.77

1,195,750.94
10,955,103.03
50,026,849.11

(3,742,084.26)
24,423,011.83
57,805,241.04

(2,532,505.77)
7,039,189.88
39,065,056.34

(1,287,772.12)
16,032,845.75
44,652,484.40
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตรา
ภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ประมาณการลดหนี้ การรับคืนหนังสื อ(โอนกลับ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
ประมาณการต้นทุนหนังสื อรับคืน
ค่านายหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
155,946,357.98 129,977,722.70 150,654,337.68 112,612,629.15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 23
ร้อยละ 20
ร้อยละ 23
31,189,271.60 29,894,876.22 30,130,867.54 25,900,904.70

(3,642,725.90)
(1,425,834.66)
1,510,191.40
1,129,000.00
3,844,160.35
496,530.61
4,241,264.26
534,137.48
37,875,995.14
10,955,103.03
1,195,750.94
50,026,849.11

2,606,400.14
222,301.93
(1,707,414.42)
1,324,570.00
696,200.00
807,530.00
4,273,355.61
3,018,461.35
3,016,284.63
(392,077.11)
251,148.04
(468,007.57)
902,301.10
461,695.30
650,699.01
37,124,313.47 34,558,372.23 29,907,410.77
24,423,011.83
7,039,189.88 16,032,845.75
(3,742,084.26) (2,532,505.77) (1,287,772.12)
57,805,241.04 39,065,056.34 44,652,484.40

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 530
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสาม
รอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้ อยละ 30 เหลื ออัตราร้ อยละ 23 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชี ถดั มา (2556 และ 2557) ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาดับ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยอัตราภาษีเงินได้ใหม่ดงั กล่าว
ทั้งนี้เป็ นที่เชื่อได้วา่ รัฐบาลจะดาเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อตั ราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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28. กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
109,212,763.63 83,448,550.41 115,476,113.22 71,964,428.73
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ ) 185,349,200 185,349,200
185,349,200 185,349,200
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )
0.59
0.45
0.62
0.39

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามส่ วนงานธุ รกิจ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส่วนงานธุ รกิจ ส่วนงานธุ รกิจ ส่วนงานธุ รกิจ
อบรมวิชาชีพ
ผลิตสื่ อทีวี
รับจ้างจัดงาน

ส่ วนงานธุ รกิจ
รายการ
โฆษณาและ
ตัดบัญชี
รวม
จาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รายได้จากการขายและบริ การ 1,913,013,736.97 52,679,251.50 53,198,500.00 185,129,429.90 (665,575,088.90) 1,538,445,829.47
ต้นทุนขายและบริ การ
(1,502,360,347.32) (7,931,267.85) (3,679,029.68) (132,465,998.04) 663,490,014.83 (982,946,628.06)
กาไรขั้นต้น
410,653,389.65 44,747,983.65 49,519,470.32 52,663,431.86 (2,085,074.07) 555,499,201.41
รายได้อื่น
70,443,866.33
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(165,863,203.77)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(300,717,510.88)
ต้นทุนทางการเงิน
(122,740.35)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
159,239,612.74
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(50,026,849.11)
กาไรสาหรับปี
109,212,763.63
สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนงาน
804,988,567.59
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
1,444,270,012.83
สิ นทรัพย์รวม
2,249,258,580.42

42
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ส่วนงานธุ รกิจ ส่วนงานธุ รกิจ ส่วนงานธุรกิจ
อบรมวิชาชีพ
ผลิตสื่ อทีวี
รับจ้างจัดงาน

ส่ วนงานธุ รกิจ
รายการ
โฆษณาและ
ตัดบัญชี
รวม
จาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
รายได้จากการขายและบริ การ 1,997,608,007.50 47,934,624.62 10,125,000.00 27,116,598.13 (704,278,227.80) 1,378,506,002.45
ต้นทุนขายและบริ การ
(1,532,645,515.61) (19,794,299.70)
(967,213.32) (11,885,678.83) 710,088,571.77 (855,204,135.69)
กาไรขั้นต้น
464,962,491.89 28,140,324.92 9,157,786.68 15,230,919.30
5,810,343.97 523,301,866.76
รายได้อื่น
83,307,122.22
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(183,651,336.85)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(281,628,777.49)
ต้นทุนทางการเงิน
(75,083.19)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
141,253,791.45
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(57,805,241.04)
กาไรสาหรับปี
83,448,550.41
สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนงาน
748,915,391.57
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
1,385,882,645.32
สิ นทรัพย์รวม
2,134,798,036.89

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากหนี้ สินที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
30.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
หนังสื อค้ าประกัน
26.11 2.00 24.11 26.28 18.22
8.06
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 602.22 20.84 599.16 602.22 0.63 613.90
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
50.50
50.52 50.52
50.52
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
หนังสื อค้ าประกัน
22.72 6.53 16.19 00.00 5.12 10.60
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 620.00 20.84 599.16 602.22 2.69 613.90
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
33.50
99.52 99.52
99.52

30.2 ภาระผูกพันตามสัญญา
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการดาเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1.97
5.76
0.21
1.78
2.18
7.54

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1.41
4.40
0.17
1.58
1.58
5.98

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ภายใน 1 ปี
0.58
0.83
0.58
0.77
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1.22
1.80
1.22
1.80
รวม
1.80
2.63
1.80
2.57
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานโดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระจนครบกาหนดสัญญา ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ภายใน 1 ปี
2.68
0.32
0.32
0.32
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
8.16
1.27
0.94
1.27
รวม
10.84
1.59
1.26
1.59
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อเครื่ องจักร 2 แห่ ง ซึ่ งมีมูลค่า
ตามสัญญาจานวน 10.48 ล้านโครนาร์สวีเดน และ 0.47 ล้านยูโร ตามลาดับ โดยมีมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายชาระ
จนครบกาหนดสัญญาจานวน 7.34 ล้านโครนาร์สวีเดน และ 0.38 ล้านยูโร ตามลาดับ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่า พื้นที่ 1 แห่ ง
กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กับบริ ษทั ฯ แห่ งหนึ่ง
ในอัตราร้ อยละ 6.00 ของรายได้ท้ งั หมดจากการขายหนัง สื อในแต่ ล ะเดื อน และชาระค่ า บริ ก าร
ส่ วนกลางในอัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้ท้ งั หมดจากการขายหนังสื อในแต่ละเดือน
30.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความฟ้ องร้อง
30.3.1 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้

ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
ศาลฎีกา (คดีอาญา)
ศาลฎีกา (คดีแพ่ง)
รวม

จานวนคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
4
3
3
3
1
2
1
1
1
1
3
3
13
13
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คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

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

วันที่
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

บริ ษทั ฯ ตก ในข้อหาหรื อ
เป็ นจาเลยที่ ฐานความผิด
2
ละเมิด
4
ละเมิด
2
ละเมิด
6
ละเมิด
6
ละเมิด
7
ละเมิด
1
ละเมิด

โจทก์เรี ยกค่า
เสี ยหาย
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
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื่ ฎีกา
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื่ ฎีกา
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื่ ฎีกา
นัดสื บพยานจาเลย
โจทก์อุทธรณ์

30.3.2 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจานวนคดีท้ งั หมด ดังนี้

ศาลชั้นต้น (คดีอาญา)
ศาลชั้นต้น (คดีแพ่ง)
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
ศาลฎีกา (คดีอาญา)
ศาลฎีกา (คดีแพ่ง)
รวม

จานวนคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2
1
2
1
2
1
3
2
6
4
13
11

คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6

คดี
คดี
วันที่
บริ ษทั ย่อยตก ในข้อหาหรื อ โจทก์เรี ยกค่า
คาพิพากษา
หมายเลขดาที่ หมายเลขแดงที่
เป็ นจาเลยที่ ฐานความผิด เสี ยหาย
3800/2546 5106/2548 9 ก.ย. 2546
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ 2 และจาเลยร่ วมที่ 1 ร่ วมกันชาระ
แทนกัน
เงิน 2.00 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี
- ศาลอุทธรณ์แก้เป็ นว่าให้ยกฟ้ องจาเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ ให้เป็ นไป
ตามศาลชั้นต้น แต่จ าเลยร่ วมที่ 1 ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 255
และโจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
- ศาลรับคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีจาเลยร่ วมที่ 1 โจทก์ยื่นฎีกา
3882/2549 4629/2550 6 ก.ย. 2549
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ อง จาเลยอุทธรณ์ในประเด็นอายุความโจทก์
แทนกัน
ยื่นอุทธรณ์
4213/2551 7602/2551 13 พ.ค. 2551
4
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่นฎีกา
แทนกัน
5075/2551 8242/2551 9 มิ.ย. 2551
4
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่นฎีกา
แทนกัน
5943/2551 8318/2551 2 ก.ค. 2551
5
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง โจทก์ยื่นฎีกา
แทนกัน
อ.4118/2551 อ.899/2552 24 ต.ค. 2551
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง โจกท์ยื่นฏีกา
แทนกัน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และจาเลยแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
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ลาดับที่
7

8
9

คดี
คดี
วันที่
บริ ษทั ย่อยตก ในข้อหาหรื อ โจทก์เรี ยกค่า
คาพิพากษา
หมายเลขดาที่ หมายเลขแดงที่
เป็ นจาเลยที่ ฐานความผิด เสี ยหาย
1885/2553 1069/2555 31 พ.ค. 2553
1
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยทั้งสอง ร่ วมกันชาระเงิ น 5.00 ล้านบาท
แทนกัน
พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี
- ศาลอุทธรณ์พิพากษายื่นตามศาลชั้นต้น
- จาเลยยื่นฎีกา
660/2553
11 ส.ค. 2553
6
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - นัดสื บพยานจาเลย
แทนกัน
3451/2556
26 ส.ค. 2556
4
ละเมิด
ร่ วมกันหรื อ - นัดไกล่เกลี่ยและนัดชี้สองสถาน
แทนกัน

ปัจจุบนั คดีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประนี ประนอมและอาจไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ ในขณะที่คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่ งยังไม่อาจทราบข้อยุติของคดี
ดังนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึงยังไม่ได้บนั ทึกค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
31. เครื่ องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย และอัต รา
แลกเปลี่ ยน ซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั จะพิจารณาใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ย ง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถื อหรื อออกเครื่ องมือทางการเงิ นเพื่อการเก็ง
กาไรหรื อเพื่อการค้า
31.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
72.73 161.41 0.4-0.625
0.75
เงินฝากธนาคารประจา
656.64 673.29 1.50-4.00 0.75-2.75
หุ น้ กู้
38.00
20.00 4.00-4.95 3.75-4.20
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เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประจา
หุ น้ กู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
24.71 114.26 0.5-0.625
0.75
439.49 436.53 2.15-3.50 0.75-2.75
20.00
10.00 4.20-4.70
3.72

31.3 ความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ถึงแม้วา่ การซื้ อวัตถุดิบบางส่ วนเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาการใช้อนุ พนั ธ์
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เมื่อสภาวการณ์ อตั ราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่
ไม่มีเสถียรสภาพ
31.4 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโนบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าก่อน
ให้สินเชื่อ รวมทั้งลูกค้าใหม่บางรายมีการจัดเก็บเงินมัดจาล่วงหน้าและลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่ทา
การติดต่อกันมานาน และมีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้การค้า และประมาณการลดหนี้
จากการรับคืนสิ นค้า ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
31.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า และเงินฝากธนาคารประจาประเภท
3-12 เดือน ซึ่ งจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่ งจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นเช่นกัน จึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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32. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530
ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุน
ในจานวนเดี ยวกัน กองทุนสารองเลี้ ยงชี พบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิ กรไทย จากัด
และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามงบการเงิ นรวมจานวนเงิ น 7.74 ล้านบาท และจานวนเงิน 7.70 ล้านบาท ตามลาดับ และตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการจานวนเงิน 6.05 ล้านบาท และจานวนเงิน 6.02 ล้านบาท ตามลาดับ
33. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิของบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ นแล้ว
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

