
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ   
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้ง
และครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่อ            
งบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบน้ีตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนซ่ึงสังกดั
ส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2554  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท าข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ
เฉพาะของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 



 2 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 ในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินน้ี  

ณรงค ์พนัตาวงษ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2555 

 



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 64,310,766        60,513,805        8,340,382          6,744,761         

ลูกหนี"การคา้และลูกหนี" อื'น 8 457,730,452       434,363,101       328,463,539       320,608,005     

สินคา้คงเหลือ 10 120,973,227       98,431,621        114,456,808       94,988,365       

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี 11 -                         2,566,703          -                         -                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 46,897,061        38,262,213        41,722,716        36,027,220       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 22,297,476        16,901,862        17,488,958        13,368,657       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 712,208,982       651,039,305       510,472,403       471,737,008     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 9 -                         -                         6,120,000          6,120,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         106,017,450       106,017,450     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                         -                         -                         -                        

เงินลงทุนระยะยาวอื'น 14 16,124               16,124               16,124               16,124              

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 933,802,640       1,003,526,299    923,100,331       995,782,430     

ค่าความนิยม 12 53,769,227        53,769,227        -                         -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื'น - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 16 106,189,657       108,366,596       104,131,698       107,346,765     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 53,531,950        62,109,058        43,768,473        46,143,935       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น 8,536,696          1,520,238          2,173,728          335,141            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,155,846,294    1,229,307,542    1,185,327,804    1,261,761,845  

รวมสินทรัพย์ 1,868,055,276    1,880,346,847    1,695,800,207    1,733,498,853  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี/สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั"น

   จากสถาบนัการเงิน 17 50,581,560        575,000,000       30,581,560        555,000,000     

เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี" อื'น 18 300,636,694       202,917,522       256,919,080       163,803,674     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 20 122,500,000       80,000,000        122,500,000       80,000,000       

ส่วนของหนี" สินตามสญัญาเช่าการเงินที'ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ'งปี 21 1,014,748          -                         1,014,748          -                        

เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 9 -                         -                         6,000,000          -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,193,737        8,045,681          -                         -                        

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 69,561,328        73,426,373        62,497,370        69,111,202       

หนี" สินหมุนเวียนอื'น 87,114,540        76,703,596        72,306,887        59,067,648       

รวมหนี/สินหมุนเวยีน 641,602,607       1,016,093,172    551,819,645       926,982,524     

หนี/สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 19 5,880,000          5,880,000          -                         -                        

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ'งปี 20 350,000,000       22,500,000        350,000,000       22,500,000       

หนี" สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ'งปี 21 3,860,952          -                         3,860,952          -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 71,525,294        -                         70,090,979        -                        

รวมหนี/สินไม่หมุนเวยีน 431,266,246       28,380,000        423,951,931       22,500,000       

รวมหนี/สิน 1,072,868,853    1,044,473,172    975,771,576       949,482,524     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามญั 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 505,000,000       505,000,000       505,000,000       505,000,000     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000       500,000,000       500,000,000       500,000,000     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 50,500,000        50,500,000        50,500,000        50,500,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 241,210,063       285,373,675       169,528,631       233,516,329     

องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุ้น -                         -                         -                         -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 791,710,063       835,873,675       720,028,631       784,016,329     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,476,360          -                         -                         -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 795,186,423       835,873,675       720,028,631       784,016,329     

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,868,055,276    1,880,346,847    1,695,800,207    1,733,498,853  

-                         -                         -                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 24 1,963,293,444    1,815,112,813    1,563,478,000    1,523,392,142  

ตน้ทุนขายและบริการ (1,332,797,339)  (1,265,079,766)  (1,116,976,156)  (1,087,735,991) 

กาํไรขั/นต้น 630,496,105       550,033,047       446,501,844       435,656,151     

ค่าใชจ่้ายในการขาย (268,152,526)     (235,981,352)     (228,291,582)     (219,615,554)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (261,708,735)     (230,592,667)     (200,021,161)     (180,164,084)    

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 100,634,844       83,459,028        18,189,101        35,876,513       

รายไดอื้'น

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         34,900,000        28,000,000       

   โอนกลบัค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม 9 360,000             960,000             360,000             960,000            

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 491,118             9,549,512          491,118             9,552,414         

   รายไดอื้'นๆ 30,334,830        24,892,692        22,514,936        22,067,875       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 131,820,792       118,861,232       76,455,155        96,456,802       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (24,632,188)       (22,133,616)       (23,076,443)       (21,803,973)      

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 107,188,604       96,727,616        53,378,712        74,652,829       

ภาษีเงินได ้ 26 (53,126,604)       (18,419,783)       (23,372,746)       (4,174,257)        

กาํไรสําหรับปี 54,062,000        78,307,833        30,005,966        70,478,572       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น: -                         -                         -                         -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 54,062,000        78,307,833        30,005,966        70,478,572       

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 50,585,640        83,207,833        30,005,966        70,478,572       

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,476,360          (4,900,000)         

54,062,000        78,307,833        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 50,585,640        83,207,833        30,005,966        70,478,572       

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,476,360          (4,900,000)         

54,062,000        78,307,833        

กาํไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน

   กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                   0.17                   0.06                   0.14                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที'ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที'ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2552 500,000,000            50,500,000              227,165,842            777,665,842            -                              777,665,842            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - -                              83,207,833              83,207,833              (4,900,000)              78,307,833              

เงินลงทุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              4,900,000                4,900,000                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              (25,000,000)            (25,000,000)            -                              (25,000,000)             
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 500,000,000            50,500,000              285,373,675            835,873,675            -                              835,873,675            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 500,000,000            50,500,000              285,373,675            835,873,675            -                              835,873,675            

ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี'ยวกบั
   ผลประโยชนข์องพนกังาน (หมายเหตุ 3) -                           -                              (49,749,252)            (49,749,252)            -                              (49,749,252)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - -                              50,585,640              50,585,640              3,476,360                54,062,000              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              (45,000,000)            (45,000,000)            -                              (45,000,000)             
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 500,000,000            50,500,000              241,210,063            791,710,063            3,476,360                795,186,423            

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หุน้สามญั

ที'ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2552 500,000,000            50,500,000              188,037,757            738,537,757            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 70,478,572              70,478,572              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              (25,000,000)            (25,000,000)            
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 500,000,000            50,500,000              233,516,329            784,016,329            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 500,000,000            50,500,000              233,516,329            784,016,329            

ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี'ยวกบั
   ผลประโยชนข์องพนกังาน (หมายเหตุ 3) -                           -                              (48,993,664)            (48,993,664)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 30,005,966              30,005,966              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                              (45,000,000)            (45,000,000)            
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 500,000,000            50,500,000              169,528,631            720,028,631            

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 107,188,604       96,727,616        53,378,712        74,652,829       

ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเผื'อหนี"สงสยัจะสูญ 6,680,449          2,513,543          1,922,573          2,585,551         

   โอนกลบับญัชีค่าเผื'อสินคา้รับคืน (2,935,394)         (631,015)            (2,935,394)         (631,015)           

   การปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บ 5,303,893          5,492,631          5,093,939          3,473,256         

   โอนกลบับญัชีค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม (360,000)            (960,000)            (360,000)            (960,000)           

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                         -                         (34,900,000)       (28,000,000)      

   ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 143,990,947       138,012,092       131,379,126       131,692,460     

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (491,118)            (9,549,512)         (491,118)            (9,552,414)        

   โอนกลบัค่าเผื'อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (1,116,738)         (1,116,738)         (1,116,738)         (1,116,738)        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,382,092          -                         6,007,719          -                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย 24,632,188        22,133,616        23,076,443        21,803,973       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

   หนี" สินดาํเนินงาน 289,274,923       252,622,233       181,055,262       193,947,902     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ'มขึ"น) ลดลง  

   ลูกหนี"การคา้และลูกหนี" อื'น (27,112,405)       (95,856,998)       (6,842,713)         (48,581,088)      

   สินคา้คงเหลือ (27,845,499)       (21,088,883)       (24,562,382)       (18,311,955)      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 12,962,949        1,672,161          12,862,656        (1,181,650)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น (7,016,458)         (976,524)            (1,838,587)         811,109            

หนี" สินดาํเนินงานเพิ'มขึ"น (ลดลง)

   เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี" อื'น 93,495,572        38,563,253        89,037,470        29,428,449       

   หนี" สินหมุนเวียนอื'น 6,545,899          25,297,114        6,625,407          17,510,741       

   หนี" สินไม่หมุนเวียนอื'น (5,907,689)         -                         (5,907,689)         -                        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 334,397,292       200,232,356       250,429,424       173,623,508     

   จ่ายดอกเบี"ย (25,557,596)       (22,934,085)       (24,726,072)       (22,724,349)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (48,093,213)       (36,652,200)       (22,678,453)       (19,266,559)      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 260,746,483       140,646,071       203,024,899       131,632,600     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         34,900,000        28,000,000       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (5,100,000)        

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (6,120,000)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม 360,000             1,440,000          360,000             1,440,000         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 491,125             13,115,626        491,125             13,115,626       

เงินสดจ่ายซื"อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ (9,808,165)         (6,883,543)         -                         -                        

เงินสดจ่ายซื"ออุปกรณ์ (33,924,426)       (15,450,011)       (29,841,057)       (9,889,343)        

เงินสดจ่ายซื"อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (14,541,116)       (26,531,326)       (13,812,406)       (26,377,371)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (57,422,582)       (34,309,254)       (7,902,338)         (4,931,088)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั"น

   จากสถาบนัการเงิน (จ่ายชาํระคืน) (524,418,440)     5,000,000          (524,418,440)     (15,000,000)      

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         5,880,000          -                         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 500,000,000       -                         500,000,000       -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (130,000,000)     (107,500,000)     (130,000,000)     (107,500,000)    

เงินสดจ่ายชาํระหนี" สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (108,500)            -                         (108,500)            -                        

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเพิ'มขึ"น -                         -                         6,000,000          -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         4,900,000          -                         -                        

จ่ายเงินปันผล (45,000,000)       (25,000,000)       (45,000,000)       (25,000,000)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (199,526,940)     (116,720,000)     (193,526,940)     (147,500,000)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ/น (ลดลง) สุทธิ 3,796,961          (10,383,183)       1,595,621          (20,798,488)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 60,513,805        70,896,988        6,744,761          27,543,249       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 64,310,766        60,513,805        8,340,382          6,744,761         

-                         -                         -                         -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที'มิใช่เงินสด

   รายการซื"ออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที'ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 7,041,069          1,892,062          6,858,521          1,130,955         

   ซื"ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,984,200          -                         4,984,200          -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิ จหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ 
โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญั ญติัวชิาชีพบญัชี  โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน  2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฯกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

  2554 2553  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทัย่อย     
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จ ากดั  ให้เช่าช่ือส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
100 100 ไทย 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย
นิตยสาร 

100 100 ไทย 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั (ถือหุ้น ร้อยละ 49 โดย
บริษทัฯ และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย จ ากดั) 

ผลิตและจ าหน่าย
นิตยสาร 

100 100 ไทย 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  ผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

51 51 ไทย 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั)  

ผลิตและจ าหน่าย
นิตยสาร 

70 51 ไทย 

ข) เดิม บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  ถือหุน้ สามญั ร้อยละ 51  ในบริษทั        
โพสต-์เอซีพี จ  ากดั  และมีอ านาจการควบคุมร่วมร้อยละ  50 ในบริษทัดังกล่าว ในระหวา่ง ปี 
2554 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล  มีเดีย  จ ากดั  ไดล้งทุนในหุน้ บุริมสิทธิเพิ่มทุน ของ
บริษทั โพสต-์ เอซีพี จ  ากดั  จ านวน  64,000 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  100 บาท คิด เป็น
จ านวนเงิน  6.4 ลา้นบาท  หุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็น หุน้บุริมสิทธิชนิดสะส มเงินปันผล ซ่ึง
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 8 ต่อหุน้ต่อปี และมีสิทธิออกเสียงในอตัรา 1,000 หุน้บุริมสิทธิ 
ต่อ 1 เสียง 

 ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  มีสัดส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ากดั คิดเป็นร้อยละ  70 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั โพสต-์ เอซีพี 
จ  ากดั และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ในบริษทัดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ภายใตส้ัญญาร่วมทุน
ระหวา่ง บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั กบัผูร่้วมทุน บริษทั โพสต ์อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั ยงัคงมีอ านาจการควบคุมร่วมร้อยละ 50 ในบริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ากดั  
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั มารวมในการจดัท า                 
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุด
การควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยแ ละกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี      
ท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิ จการท่ีควบคุมร่วมกนั และรายการคา้ระหวา่งกนั
ท่ีมีสาระส าคญัไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่ อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน ส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนท่ีใหก้บัพนกังาน โดยใชก้ารค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
เดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วง
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปี 255 4 ลดลงเป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (0.01 บาทต่อหุน้ ) 
(เฉพาะของบริษทัฯ : ก าไรลดลงเป็นจ านวน  4 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ลดลง  0.01 บาทต่อหุน้ )              
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลประโยชนข์องพนกังาน  71,051 69,991 
ผลกระทบทางภาษีเน่ืองจากการรับรู้ผลประโยชน์

ของพนกังาน (21,302) (20,997) 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน 49,749 48,994 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้  - การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้  - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

บริษทัฯและบริ ษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี มีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้ อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 

ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณารับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ิน ซ่ึงตามปกติการใหบ้ริการจะถือวา่เสร็จ
ส้ินลงเม่ือส่ิงพิมพท่ี์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน จาก ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี และค่าเผือ่สินคา้รับคืน ซ่ึง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น 
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5.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน- ออกก่อน ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไ ดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุย้การผลิต 

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือ
เคล่ือนไหวชา้ 

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิ
ราคาทุน  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุาร ใหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 ถึง 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ  4 และ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  (ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดั
รายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ ท าให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่ าเผือ่การดอ้ยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบ
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่าย
และวธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10 ปี 
สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ ตามอายขุองสัญญาร่วมผลิตรายการข่าว (1 ถึง 2 ปี) 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

5.9 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจ ส่วนท่ีสูง
กวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะ ทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินท รัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด ) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการ
ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคื นของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน ส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.10  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดปั้ จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดร้อ การตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อ การตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ  แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี  
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ การตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้่อ นขา้ง
แน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ การตดั
บญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของ ผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ  
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกั นกบั
บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทั หรือบุคคล ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพล อยา่งเป็นสาระส าคญั ต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ี ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่า
กวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้ านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่าหาก  
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่  

จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิ
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่ าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมู ลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้ เ งินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน ท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  เงินท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ  ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก จากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น  บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ื นของพนกังาน  โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนั ซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีเปิดเผ ยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการป ระมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

 ค่าเผือ่สินค้ารับคืน 

 ในการประมาณค่าเผือ่สินคา้รับคืน ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขา ดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการรับคืนสินคา้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดใน
ขณะนั้น 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯ จะตั้ง ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่ มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ได้ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญั หรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์ และมูลค่า คงเหลือ เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร ให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุ ปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จ ะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณ หา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯ และบริษทั ยอ่ยจะ รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ รอการตดับญัชีเม่ือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
สินทรัพยภ์าษีเงินนั้ นได ้ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ควร
รับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน ก าไรท่ีคาด
วา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัร ามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 665 629 465 535 
เงินฝากธนาคาร 63,646 59,885 7,875 6,210 
รวม 64,311 60,514 8,340 6,745 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.5 
ถึง 2.25 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 4,667 1,250 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 13,161 12,310 

3-6 เดือน - - - 683 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 17,828 14,243 
    

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 222,899 204,815 156,886 129,824 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 211,537 207,770 133,571 160,250 
3-6 เดือน 17,996 20,121 16,818 15,530 
6-12 เดือน 8,655 11,751 6,961 10,478 
มากกวา่ 12 เดือน 12,800 12,047 9,899 12,047 

รวม 473,887 456,504 324,135 328,129 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14,450) (14,790) (9,632) (14,607) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (4,420) (7,355) (4,420) (7,355) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียว               

ขอ้งกนั, สุทธิ 455,017 434,359 310,083 306,167 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 455,017 434,359 327,911 320,410 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4 553 198 
ลกูหน้ีอ่ืน 2,710 - - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 2,713 4 553 198 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 457,730 434,363 328,464 320,608 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัย่ อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุค คลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริ ษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้ - - 27 31 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 6 6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 12 24 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการ

โทรทศัน ์ - - 58 42 ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณาจ่าย - - 13 24 ราคาตลาด 
ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทศัน์จ่าย - - 4 - ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วน

การถือหุน้ของบริษทัฯแลว้) 

     

ซ้ือสินคา้ 8 18 15 36 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553  มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 18,375 14,432 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3 4 6 8 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4 18,381 14,440 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย  - - 12,726 8,848 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  3,103 4,715 6,333 9,623 

บริษทัร่วม 5 - 5 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,108 4,715 19,064 18,471 



 16 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
2553 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2554 

 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  บริษทัร่วม 960 - (360) 600 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (960) - 360 (600) 

รวม  - - - - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
  

 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2553 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2554 

 
เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - - 6,120 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  บริษทัร่วม 960 - (360) 600 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (960) - 360 (600) 

รวม 6,120 - - 6,120 

 ในปี 2553 บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั ไดรั้บเงินกูย้มืจากบริษทัฯจ านวน 6.1 ลา้นบาท โดยเงินใหกู้ย้มืน้ี
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  บริษทัฯไม่มีความตั้งใจจะเรียก
คืนเงินกูย้มืดงักล่าวในระยะอีก 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มื
ระยะยาว  

ในปี 2551 บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั ไดรั้บเงินกูย้มืจ  านวน 2.4 ลา้นบาท จากบริษทัฯ โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียประเภทเงินเบิกเกินบญัชีท่ี
ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกหน้ีชั้นดี (MOR) เน่ืองจากในปี 2551 บริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนเป็น
จ านวนมาก บริษทัฯจึงบนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืจ  านวนน้ีไวใ้นบญัชีเตม็จ านวน อยา่งไรก็
ตาม ในระหวา่งปี 2554 และปี 2553 บริษทัดงักล่าวไดช้ าระเงินกูย้มืคืนแก่บริษทัฯเป็นจ านวนเงินรวม
ประมาณ 0.4 ลา้นบาทและ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัฯจึงโอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืน้ี
เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้ง ของเงินกูย้มื ระหวา่งบริษทัฯและ กิจการ ท่ีเก่ียวขอ้ง กนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มื ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2553 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม
2554 

 

เงินกูย้มื 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ ากดั บริษทัยอ่ย - 18,000 (12,000) 6,000 

เงินกูย้มื ระยะสั้น ขา้งตน้มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 83 79 52 50 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 1 - 
รวม 84 79 53 50 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 31.4 ก) 
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10. สินค้าคงเหลอื  

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้ส าเร็จรูป 41,878 39,939 (20,708) (16,786) 21,170 23,153 
วตัถุดิบ 59,291 61,211 (601) (1,369) 58,690 59,842 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 30,332 4,589 - - 30,332 4,589 

อ่ืนๆ 14,396 12,313 (3,615) (1,465) 10,781 10,848 

รวม 145,897 118,052 (24,924) (19,620) 120,973 98,432 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้ส าเร็จรูป 31,692 30,076 (9,079) (4,800) 22,613 25,276 
วตัถุดิบ 59,291 61,211 (601) (1,369) 58,690 59,842 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 30,332 4,589 - - 30,332 4,589 

อ่ืนๆ 5,724 6,600 (2,902) (1,319) 2,822 5,281 

รวม 127,039 102,476 (12,582) (7,488) 114,457 94,988 

11. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์เป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการด าเนินงาน ในฐานะผูร่้วมผลิตรายการข่าว
ประจ าวนัเพื่อเผยแพร่ทางโทรทศัน์ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหา
และมีสิทธิในการใช้ อุปกรณ์ ดงักล่าว ภายใตส้ัญญา กบัหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวใน    
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31.6 ซ่ึงกรรมสิทธ์ิ ในทรัพยสิ์นดงักล่าว จะตกเป็นของ หน่วยงาน
รัฐบาลดงักล่าวนบัจากวนัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั้น 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชีส าหรับปี 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,567 - - - 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 9,808 6,884 - - 
โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (4,089) - - - 
ค่าตดัจ าหน่าย (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ) (8,286) (4,317) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี - 2,567 - - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม 
วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จ ากดั 25 25 100 100 25 25 - - 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 50,000 50,000 49 49 2 2 - - 

(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์
อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 
อีกร้อยละ 51)       

  

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ ากดั 

25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 34,900 28,000 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 - - 

รวม     106,017 106,017 34,900 28,000 

 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 

 มูลค่าของเงินลงทุน ส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยน้ี                 
ณ วนัลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจ านวน 59.3 ลา้นบ าท ซ่ึงแสดงเป็นค่าความนิยมในงบ แสดงฐานะ
การเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจ านวนน้ีลดลงเป็นจ านวน 5.5 ลา้นบาท เหลือ 53.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเร่ิมถือปฏิบติันโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดโ้ดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จ ากดั ในปี 2552 
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 บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั 

 ในปี 2553 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัใหม่ของบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั ) 
จ านวน 51,000 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 5.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั ผลิตรายการวิทยุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน     (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ     - - - - 

13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนช าระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับ      
ปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั 23 23 12 13 5 7 20 18 1 2 

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ทุน สัดส่วน ราคาทุน 
 ช าระแลว้ เงินลงทุน 2554 2553 
  ร้อยละ   
Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 0.00 16 16 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

ส านกังานและ
ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 202,076 859,496 1,116,418 144,219 7,698 2,329,907 
ซ้ือเพ่ิม - - 9,587 5,748 1,319 16,654 
จ าหน่าย - - (107,434) - - (107,434) 

โอน - - 6,034 2,913 (8,947) - 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 202,076 859,496 1,024,605 152,880 70 2,239,127 
ซ้ือเพ่ิม - - 13,516 11,691 19,294 44,501 
จ าหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 
โอน - - 420 13,803 (14,223) - 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์                
รอตดับญัชี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - 3,266 - 3,266 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 202,076 859,496 1,038,507 178,714 5,141 2,283,934 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - 541,649 548,173 134,184 - 1,224,006 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 42,867 68,498 4,199 - 115,564 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนท่ีจ าหน่าย - - (103,969) - - (103,969) 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 - 584,516 512,702 138,383 - 1,235,601 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 42,866 66,963 7,661 - 117,490 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนท่ีจ าหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 - 627,382 579,631 143,118 - 1,350,131 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ 31 ธนัวาคม 2553 202,076 274,980 511,903 14,497 70 1,003,526 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 202,076 232,114 458,876 35,596 5,141 933,803 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  

2553 (จ านวน 91 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 115,564 

2554 (จ านวน 96 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 117,490 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

ส านกังานและ
ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2553 202,076 859,495 1,108,474 140,046 7,698 2,317,789 
ซ้ือเพ่ิม - - 8,465 793 1,074 10,332 
จ าหน่าย - - (107,318) - - (107,318) 

โอน - - 6,034 2,668 (8,702) - 

31 ธนัวาคม 2553 202,076 859,495 1,015,655 143,507 70 2,220,803 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,716 10,986 19,294 40,996 
จ าหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 

โอน - - 420 13,803 (14,223) - 

31 ธนัวาคม 2554 202,076 859,495 1,026,757 165,370 5,141 2,258,839 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2553 - 541,649 542,374 131,066 - 1,215,089 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 42,867 67,235 3,686 - 113,788 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย - - (103,856) - - (103,856) 

31 ธนัวาคม 2553 - 584,516 505,753 134,752 - 1,225,021 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 42,866 65,440 5,372 - 113,678 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 

31 ธนัวาคม 2554 - 627,382 571,159 137,198 - 1,335,739 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2553 202,076 274,979 509,902 8,755 70 995,782 

31 ธนัวาคม 2554 202,076 232,113 455,598 28,172 5,141 923,100 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       

2553 (จ านวน 91 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 113,788 

2554 (จ านวน 94 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 113,678 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึ ง
ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 414 ลา้นบาท (2553: 406 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 405 ลา้นบาท
ในปี 2554 และจ านวน 398 ลา้นบาท ในปี 2553)  
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16. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 มูลค่าตามบญัชีของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ราคาทุน     
1 มกราคม 234,091 207,281 227,075 200,419 
ซ้ือเพ่ิม 14,098 26,922 13,369 26,768 
จ าหน่าย - (112) - (112) 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี - มูลค่า

สุทธิตามบญัชี 823 - - - 

31 ธนัวาคม 249,012 234,091 240,444 227,075 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 119,435 101,315 113,439 95,545 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 18,215 18,130 17,701 17,904 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมของส่วนท่ีจ าหน่าย - (10) - (10) 

31 ธนัวาคม 137,650 119,435 131,140 113,439 
ค่าเผือ่การด้อยค่า     
1 มกราคม 6,289 7,406 6,289 7,406 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าบนัทึกระหวา่งปี (1,117) (1,117)  (1,117) (1,117) 

31 ธนัวาคม 5,172 6,289 5,172 6,289 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 106,190 108,367 104,132 107,347 
ค่าตดัจ าหน่าย     
รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต 15,599 15,719 15,201 15,719 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,616 2,411 2,500 2,185 

รวมค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 18,215 18,130 17,701 17,904 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ของบริษทัฯไดร้วมซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่ง
ติดตั้งเป็นจ านวน 60 ลา้นบาท (2553: 48 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่า ตดั
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้ านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่า ตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 62 ลา้นบาท (2553: 62 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 52 
ลา้นบาทในปี 2554 และจ านวน 51 ลา้นบาทในปี 2553) 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 2554 2553 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 2,582 - 2,582 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 48,000 575,000 28,000 555,000 
รวม 50,582 575,000 30,582 555,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯและผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ               
บริษทัยอ่ย 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,103 4,715 17,207 18,471 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 158,950 103,353 112,838 57,791 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - 1,857 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 78,848 72,195 71,048 66,125 
เจา้หน้ีอ่ืน 59,731 22,655 53,969 21,417 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 300,637 202,918 256,919 163,804 

19. เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึ งมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืสกุล บาทจาก              
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้
รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก าหนดช าระ
คืนเม่ือทวงถาม  อยา่งไรก็ตามผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ไดใ้ห้ค  ายนืยนัท่ีจะ
ไม่เรียกคืนเงินกูย้มืดงักล่าวในระยะอีก 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าว
เป็นเงินกูย้มืระยะยาว 
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20. เงินกู้ยมืระยะยาว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 2554 2553 

1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนดใน
สญัญา 

ทุกหกเดือน งวดละ 25 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 

- 50,000 

2 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 

22,500 52,500 

3 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 25 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 

450,000 - 

รวม   472,500 102,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (122,500) (80,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 350,000 22,500 

(*MLR: อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูย้มืแบบมีก าหนดระยะเวลา) 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
  31 ธนัวาคม 2554 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5,598 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย  (722) 
รวม  4,876 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,015) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,861 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ
โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 4 ปี  

ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1.3 4.3 5.6 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.3) (0.4) (0.7) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 1.0 3.9 4.9 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงประกอบดว้ย 
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโ ยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่น ส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจ านวน 6 ลา้นบาท 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ของ บริษทัฯและ               
บริษทัยอ่ย ณ วนัประเมินมีดงัน้ี 

 2554 
 (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายงุานท่ีเหลือของพนกังาน) 1.9 - 4.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   3.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 5.2 - 14.0 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน      
จดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรร ส ารองตามกฎหมายน้ี ไวค้รบถว้นแลว้  ส ารองตามกฎหมาย              
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ของพนกังานโดยปรับกบัก าไรสะสมตน้ปี 
(หมายเหตุ 3) 71,051 69,991 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,690 1,437 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,692 4,571 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,908) (5,908) 
ยอดคงเหลือปลายปี 71,525 70,091 
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24. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการ ไดร้วมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บช าระ
เป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น
จ านวน 39 ลา้นบาท (2553: 64 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 47 ลา้นบาท (2553: 85 ลา้นบาท))  

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 686 666 567 560 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 144 138 131 132 
ค่าโฆษณาจ่าย 110 109 107 110 
ค่าบริการขอ้มูลข่าว 56 45 38 41 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 53 43 42 33 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 525 434 449 356 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  4 21 1 18 

26. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 23,248 18,643 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (80) - (77) 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 23,248 18,563 - (77) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (514) 

 
(1,959) 1,496 

 
(1,910) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา 9,813 9,506 5,361 13,851 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 20,580 (7,690) 16,516 (7,690) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,879 (143) 23,373 4,251 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 53,127 18,420 23,373 4,174 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ท่ีใชส้ าหรับปี 2554 และ 2553 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 107,189 96,728 53,379 74,653 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 30 % 25% และ 30 % 30 % 25% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 32,157 26,782 16,014 18,663 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   
ของปีก่อน - (80) - (77) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่
เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,028) (1,188) - - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 20,580 (7,690) 16,516 (7,690) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,418 596 1,313 278 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (10,470) (7,000) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 53,127 18,420 23,373 4,174 

 ส่วนประกอบของ สินทรัพย์ ภาษี เงินไดร้อ การ ตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553  
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,312 - 14,267 - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,763 35,484 19,763 31,138 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืและเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,220 10,938 2,120 3,288 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3,138 4,437 2,180 4,382 
ค่าเผื่อสินคา้รับคืน 1,107 2,059 528 1,123 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,037 5,185 2,586 2,247 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,700 2,079 1,069 2,079 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,190 1,887 1,190 1,887 
อ่ืนๆ 65 40 65 - 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 53,532 62,109 43,768 46,144 
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 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภ าษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
ส าหรับปี 2555 ถึง 2557 นอกจากน้ี อตัราภาษีของบริษทัฯไดเ้ปล่ียนจากอตัราร้อยละ 25 ในปี 2553 
เป็นร้อยละ 30 ในปี 2554 เน่ืองจากบริษทัฯหมดสิทธิประโยชน์การลดหยอ่นภาษี บริษทัฯไดส้ะทอ้น
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปี 
2554 และ 2553 ตามล าดบั ตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  านวน 40 ลา้นบาท (2553:  42 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษยัอ่ยน้ีพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่ได้
ใชร้ายการดงักล่าวเพื่อหกักบัก าไรทางภาษีในอนาคต 

27. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการหลกัคือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและหนงัสือ 
และการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ อยา่งไร       
ก็ตาม ในระหวา่งปีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงานการผลิตรายการ
โทรทศัน์ ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชี พข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจา กงานตามระเบียบวา่ดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ  ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวน
เงิน 29 ลา้นบาท (2553: 25 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 25 ลา้นบาท (2553: 25 ลา้นบาท)) 
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30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ
ปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 25,000 0.05 

    
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับ
ก าไรของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  
22 เมษายน 2554 45,000 0.09 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั การจา้งบริการเพื่อพฒันาและดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระภายใน  

1 ปี 30 
2 ถึง 5 ปี 54 

31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือ กระดาษหนงัสือพิมพ์  (2553: 0.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 7.5 ลา้นบาท) 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกู พนัซ่ึงถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิ มพนิ์ตยสารตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน ใหแ้ก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงอายขุองสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

สัญญา อายขุองสัญญา 

1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป   
2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ7 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 7 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 
5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ10 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก

คร้ังละ 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 

31.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย แห่งหน่ึงในวงเงิน 
10 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลื ออยูเ่ป็นจ านวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

31.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหม่ินประมาทจ านวน 1 คดี และคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้ง
แรงงานจ านวน  2 คดี ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถ
คาดไดใ้นขณะน้ี แต่ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

31.6 สัญญาทีส่ าคัญ 

 บริษทัฯไดรั้บคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงใหเ้ป็นผูร่้วมผลิตรายการข่าวประจ าว ั นเพื่อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคลากรผลิตข่าวและการใหบ้ริการโฆษณา ตามเง่ือนไขและจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2556 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิย ามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดว้ย เงินสด             
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มื       
ระยะสั้น  และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการ
เงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโ ยบายและ
วธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกเหนือจากจ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนไวแ้ลว้ 
นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ื องจากบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี การคา้และเงินใหกู้ย้มื ระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินใหกู้ย้มื ระยะยาว แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เงินเบิกเกินบญัชีและ เงินกูย้มืระยะสั้นจาก สถาบนั
การเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะย าว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน ) 
ไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน ระหวา่ง ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 46 18 64 0.5 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 458 458 - 

 - - 46 476 522  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 

- 
 

51 
 

- 
 

51 
 

MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 301 301 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR 
เงินกูย้มืระยะยาว 100 50 323 - 473 อตัราคงท่ีและ MLR  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 4 - - 5 อตัราคงท่ี 

 101 54 380 301 836  
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน ระหวา่ง ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 7 8 0.5 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 328 328 - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 
 

6 
 

- 
 

6 
 

อา้งอิงกบัอตัรา MLR 
และ MOR 

 - - 7 335 342  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 

- 
 

31 
 

- 
 

31 
 

MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 257 257 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน 

เงินกูย้มืระยะยาว 100 50 323 - 473 อตัราคงท่ีและ MLR  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 4 - - 5 อตัราคงท่ี 

 101 54 360 257 772  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญั อนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความ เส่ียงเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่
เหมาะสม  อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553  ไม่มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือ  

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จดัอยูใ่นประเภท    
ระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นั หรือจ่ายช าระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการ ก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

33. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครง สร้าง
ทุนท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุน การด าเนินธุรกิจ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ เสริม สร้างมูลค่า         
การถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  
1.35:1 (2553: 1.25:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.36:1 (2553: 1.21:1)) 

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการแสดงรายการใน      
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 และผลจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และ          
ฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ  3 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการ
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้  

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555 
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