
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2555  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                            
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงิน            
เฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด                      
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง          
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่                    
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ                 
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ              
เฉพาะของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน   

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
 

 



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 61,773,609        64,310,766        16,785,478        8,340,382          
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7, 8 662,201,654      457,730,452      517,010,646      328,463,539      
สินคา้คงเหลือ 9 84,069,974        120,973,227      81,761,206        114,456,808      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 75,881,284        46,897,061        67,532,169        41,722,716        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,212,589        22,297,476        26,529,127        17,488,958        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 914,139,110      712,208,982      709,618,626      510,472,403      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         -                         6,120,000          6,120,000          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         106,017,450      106,017,450      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                         -                         -                         -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 16,124               16,124               16,124               16,124               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 870,994,575      933,802,640      861,597,733      923,100,331      
ค่าความนิยม 10 53,769,227        53,769,227        -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 14 100,221,212      106,189,657      96,578,576        104,131,698      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 34,119,098        53,531,950        23,888,022        43,768,473        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,533,521          8,536,696          1,983,319          2,173,728          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,067,653,757    1,155,846,294    1,096,201,224    1,185,327,804    
รวมสินทรัพย์ 1,981,792,867    1,868,055,276    1,805,819,850    1,695,800,207    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 15 233,544,978      50,581,560        233,544,978      30,581,560        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 16 288,571,351      300,636,694      232,436,261      256,919,080      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 100,000,000      122,500,000      100,000,000      122,500,000      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 4,110,917          1,014,748          4,110,917          1,014,748          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         -                         10,000,000        6,000,000          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,229,198          10,193,737        -                         -                         
ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 75,022,012        69,561,328        67,165,040        62,497,370        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 93,281,102        87,114,540        78,622,024        72,306,887        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 798,759,558      641,602,607      725,879,220      551,819,645      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 17 5,880,000          5,880,000          -                         -                         
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 250,000,000      350,000,000      250,000,000      350,000,000      
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 12,945,889        3,860,952          12,945,889        3,860,952          
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 69,895,557        71,525,294        67,964,309        70,090,979        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 338,721,446      431,266,246      330,910,198      423,951,931      
รวมหน้ีสิน 1,137,481,004    1,072,868,853    1,056,789,418    975,771,576      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 505,000,000      505,000,000      505,000,000      505,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 50,500,000        50,500,000        50,500,000        50,500,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 287,581,669      241,210,063      198,530,432      169,528,631      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                         -                         -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 838,081,669      791,710,063      749,030,432      720,028,631      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,230,194          3,476,360          -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 844,311,863      795,186,423      749,030,432      720,028,631      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,981,792,867    1,868,055,276    1,805,819,850    1,695,800,207    

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 22 2,376,173,287    1,963,293,444    1,999,162,246    1,563,478,000    
ตน้ทุนขายและบริการ (1,657,468,496)  (1,332,797,339)  (1,429,248,640)  (1,116,976,156)  
กาํไรข้ันต้น 718,704,791      630,496,105      569,913,606      446,501,844      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (304,467,198)     (268,152,526)     (290,944,704)     (228,291,582)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (256,088,010)     (261,708,735)     (198,561,967)     (200,021,161)     
กาํไรจากการขายและการให้บริการ 158,149,583      100,634,844      80,406,935        18,189,101        
รายไดอ่ื้น
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 250,880             -                         41,300,000        34,900,000        
   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 7 600,000             360,000             600,000             360,000             
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,157,191          491,118             7,157,191          491,118             
   รายไดอ่ื้นๆ 28,978,139        30,334,830        26,799,637        22,514,936        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 195,135,793      131,820,792      156,263,763      76,455,155        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (26,280,755)       (24,632,188)       (25,891,994)       (23,076,443)       
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 168,855,038      107,188,604      130,371,769      53,378,712        
ภาษีเงินได ้ 24 (39,729,598)       (53,126,604)       (21,369,968)       (23,372,746)       
กาํไรสําหรับปี 129,125,440      54,062,000        109,001,801      30,005,966        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่: -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 129,125,440      54,062,000        109,001,801      30,005,966        

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 126,371,606      50,585,640        109,001,801      30,005,966        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,753,834          3,476,360          

129,125,440      54,062,000        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 126,371,606      50,585,640        109,001,801      30,005,966        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,753,834          3,476,360          

129,125,440      54,062,000        
กาํไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25                   0.10                   0.22                   0.06                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 500,000,000          50,500,000            235,624,423          786,124,423          -                               786,124,423          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - -                            50,585,640            50,585,640            3,476,360                54,062,000            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            (45,000,000)          (45,000,000)          -                               (45,000,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 500,000,000          50,500,000            241,210,063          791,710,063          3,476,360                795,186,423          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 500,000,000          50,500,000            241,210,063          791,710,063          3,476,360                795,186,423          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - -                            126,371,606          126,371,606          2,753,834                129,125,440          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            (80,000,000)          (80,000,000)          -                               (80,000,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000,000          50,500,000            287,581,669          838,081,669          6,230,194                844,311,863          

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
กาํไรสะสม



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

หุน้สามญั
ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 500,000,000             50,500,000               184,522,665             735,022,665             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 30,005,966               30,005,966               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                (45,000,000)              (45,000,000)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 500,000,000             50,500,000               169,528,631             720,028,631             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 500,000,000             50,500,000               169,528,631             720,028,631             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 109,001,801             109,001,801             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                (80,000,000)              (80,000,000)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000,000             50,500,000               198,530,432             749,030,432             

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 168,855,038      107,188,604      130,371,769      53,378,712        
ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (603,791)            6,680,449          1,143,774          1,922,573          
   ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (โอนกลบั) 1,457,853          (2,935,394)         1,457,853          (2,935,394)         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 13,515,463        5,303,893          9,747,095          5,093,939          
   โอนกลบับญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม (600,000)            (360,000)            (600,000)            (360,000)            
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (250,880)            -                         (41,300,000)       (34,900,000)       
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 140,213,960      143,990,947      135,053,612      131,379,126      
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (7,157,191)         (491,118)            (7,157,191)         (491,118)            
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (1,026,586)         (1,116,738)         (1,026,586)         (1,116,738)         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,651,232          6,382,092          6,153,890          6,007,719          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 26,280,755        24,632,188        25,891,994        23,076,443        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
   หน้ีสินดาํเนินงาน 347,335,853      289,274,923      259,736,210      181,055,262      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (205,325,264)     (27,112,405)       (191,148,734)     (6,842,713)         
   สินคา้คงเหลือ 23,387,790        (27,845,499)       22,948,507        (24,562,382)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,915,113)         12,962,949        (9,040,170)         12,862,656        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,175                 (7,016,458)         190,409             (1,838,587)         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,948,838)         93,495,572        (19,243,237)       89,037,470        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,664,264        6,545,899          10,982,807        6,625,407          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,280,969)         (5,907,689)         (8,280,560)         (5,907,689)         
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153,920,898      334,397,292      66,145,232        250,429,424      
   จ่ายดอกเบ้ีย (25,980,596)       (25,557,596)       (24,891,498)       (24,726,072)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (55,302,527)       (48,093,213)       (27,298,970)       (22,678,453)       
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 72,637,775        260,746,483      13,954,764        203,024,899      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 250,880             -                         41,300,000        34,900,000        
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัร่วม 600,000             360,000             600,000             360,000             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,224,147          491,125             7,224,147          491,125             
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ - (9,808,165)         -                         -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (43,790,036)       (33,924,426)       (41,433,989)       (29,841,057)       
เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (17,070,254)       (14,541,116)       (14,810,157)       (13,812,406)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (52,785,263)       (57,422,582)       (7,119,999)         (7,902,338)         
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน (จ่ายชาํระคืน) 182,963,418      (524,418,440)     202,963,418      (524,418,440)     
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         500,000,000      -                         500,000,000      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (122,500,000)     (130,000,000)     (122,500,000)     (130,000,000)     
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,853,087)         (108,500)            (2,853,087)         (108,500)            
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                         -                         4,000,000          6,000,000          
จ่ายเงินปันผล (80,000,000)       (45,000,000)       (80,000,000)       (45,000,000)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (22,389,669)       (199,526,940)     1,610,331          (193,526,940)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,537,157)         3,796,961          8,445,096          1,595,621          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 64,310,766        60,513,805        8,340,382          6,744,761          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 61,773,609        64,310,766        16,785,478        8,340,382          

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,188,550          7,041,069          1,182,588          6,858,521          
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 14,470,048        4,984,200          14,470,048        4,984,200          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนังสือพิมพ ์นิตยสาร และหนังสือ 
และการผลิตรายการโทรทศัน์ บริษทัฯมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน               
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย              
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯกับบริษัทย่อยและกิจการ                    
ท่ีควบคุมร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

  2555 2554  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษัทย่อย     
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั  ใหเ้ช่าช่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 100 100 ไทย 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร 100 100 ไทย 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ 
และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร 100 100 ไทย 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั  ผลิตรายการโทรทศัน ์ 51 51 ไทย 
กจิการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั)  

ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร 70 70 ไทย 
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ข) บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั โพสต์-เอซีพี 
จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั และมีสิทธิออกเสียง
ร้อยละ 51 ในบริษทัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ัญญาร่วมทุนระหว่างบริษทั โพสต ์
อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดักบัผูร่้วมทุน บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
ยงัคงมีอาํนาจการควบคุมร่วมร้อยละ 50 ในบริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทํา                
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี     
ท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและรายการคา้ระหว่างกนั
ท่ีมีสาระสาํคญัไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 

 
ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

บริษัทฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมี               
ผลบงัคบัใช ้ 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าแนวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 

ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เม่ือให้บริการเสร็จส้ิน ซ่ึงตามปกติการให้บริการจะถือว่า               
เสร็จส้ินลงเม่ือส่ิงพิมพท่ี์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี และค่าเผือ่สินคา้รับคืน ซ่ึง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุย้การผลิต 

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ี
ลา้สมยัหรือเคล่ือนไหวชา้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 ถึง 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ  4 และ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ             
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่าย
และวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

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

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

4.9 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

  เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการ
ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.10  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา                
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได ้          
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้   

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ             
ตํ่ ากว่า  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                     
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของ      
สญัญาเช่า หากบริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสญัญาแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะตํ่ากวา่  

จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตาม                
วิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                 
ผลการดาํเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงาน                 
ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ   
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ               
การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                  
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

 ค่าเผือ่สินค้ารับคนื 

 ในการประมาณค่าเผือ่สินคา้รับคืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการรับคืนสินคา้ โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาด
ในขณะนั้น 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ค่าความนิยม  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพยภ์าษีเงินนั้นได ้ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควร
รับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทาง
ภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 413 665 210 465 
เงินฝากธนาคาร 61,361 63,646 16,575 7,875 
รวม 61,774 64,311 16,785 8,340 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.6 
ถึง 2.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.25 ต่อปี) 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้ - - 32 27 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 6 6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 42 12 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการ

โทรทศัน์ - - 57 58 ราคาตามสัญญา 

ค่าโฆษณาจ่าย - - 40 13 ราคาตลาด 

ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทศัน์จ่าย - - 5 4 ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 2 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัฯแลว้) 

     

ซ้ือสินคา้ 16 15 33 30 ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 9,080 18,375 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 383 3 4 6 
บริษทัร่วม 1 - 1 - 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 384 3 9,085 18,381 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16) 
บริษทัยอ่ย  - - 9,679 12,726 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  4,402 3,103 8,933 6,333 
บริษทัร่วม - 5 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,402 3,108 18,612 19,064 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 

 
 

ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั  บริษทัร่วม 600 (600) - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (600) 600 - 

รวม  - - - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 

 
 

ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั  บริษทัร่วม 600 (600) - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (600) 600 - 

รวม  6,120 - 6,120 

 ในปี 2553 บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้มืจากบริษทัฯจาํนวน 6.1 ลา้นบาท โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง บริษทัฯไม่มีความตั้งใจจะเรียกคืนเงินกูย้มื
ดงักล่าวในระยะอีก 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 

ในปี 2551 บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้มืจาํนวน 2.4 ลา้นบาท จากบริษทัฯ โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียประเภทเงินเบิกเกินบญัชีท่ี
ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกหน้ีชั้นดี (MOR) เน่ืองจากในปี 2551 บริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนเป็น
จํานวนมาก บริษัทฯจึงบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมจํานวนน้ีไว้ในบัญชีเต็มจํานวน                 
อย่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 และปี 2554 บริษทัดงักล่าวไดช้าํระเงินกูย้ืมคืนแก่บริษทัฯเป็น
จาํนวนเงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาทและ 0.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัฯจึงโอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากเงินใหกู้ย้มืน้ีเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มื ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม2555 เงินกูย้มื 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,000 10,000 (6,000) 10,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นขา้งตน้มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 12 เดือนของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 81 83 51 52 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 82 84 52 53 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 29.4 ก) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 5,118 4,667 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 2,559 13,161 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,677 17,828 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 295,941 222,899 219,270 156,886 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 322,790 211,537 251,991 133,571 
3-6 เดือน 33,475 17,996 29,861 16,818 
6-12 เดือน 12,528 8,655 11,264 6,961 
มากกวา่ 12 เดือน 12,031 12,800 8,254 9,899 

รวม 676,765 473,887 520,640 324,135 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,789) (14,450) (6,836) (9,632) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (5,878) (4,420) (5,878) (4,420) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 661,098 455,017 507,926 310,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 661,098 455,017 515,603 327,911 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 384 3 1,408 553 
ลูกหน้ีอ่ืน 720 2,710 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,104 2,713 1,408 553 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 662,202 457,730 517,011 328,464 
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9. สินค้าคงเหลอื  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 50,639 41,878 (34,010) (20,708) 16,629 21,170 
วตัถุดิบ 52,735 59,291 (2,219) (601) 50,516 58,690 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 4,110 30,332 - - 4,110 30,332 
อ่ืนๆ 15,025 14,396 (2,210) (3,615) 12,815 10,781 

รวม 122,509 145,897 (38,439) (24,924) 84,070 120,973 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 38,072 31,692 (18,510) (9,079) 19,562 22,613 
วตัถุดิบ 52,735 59,291 (2,219) (601) 50,516 58,690 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 4,110 30,332 - - 4,110 30,332 
อ่ืนๆ 9,173 5,724 (1,600) (2,902) 7,573 2,822 

รวม 104,090 127,039 (22,329) (12,582) 81,761 114,457 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม 

วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 25 25 100 100 25 25 - - 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 50,000 50,000 49 49 2 2 - - 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั อีกร้อยละ 51)       

  

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จาํกดั 

25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 41,300 34,900 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 - - 

รวม     106,017 106,017 41,300 34,900 
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 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 

 มูลค่าของเงินลงทุนส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยน้ี                 
ณ วนัลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจาํนวน 59.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจาํนวนน้ีลดลงเป็นจาํนวน 5.5 ลา้นบาท เหลือ 53.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเร่ิมถือปฏิบติันโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดโ้ดยบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จาํกดั ในปี 2552 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ผลิตรายการวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704 

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

สุทธิ     - - - - 

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรับ      
ปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 23 23 6 12 4 5 21 20 2 1 

12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   ราคาทุน 
 ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 2555 2554 

  ร้อยละ   
Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 0.00 16 16 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 202,076 859,496 1,024,605 152,880 70 2,239,127 
ซ้ือเพิ่ม - - 13,516 11,691 19,294 44,501 
จาํหน่าย - - (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 
ซ้ือเพิ่ม - - 9,200 31,448 12,785 53,433 
จาํหน่าย - - (4,143) (19,329) - (23,472) 

โอน - - 1,832 12,564 (14,396) - 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 202,076 859,496 1,045,396 203,397 3,530 2,313,895 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 584,516 512,702 138,383 - 1,235,601 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 42,866 66,963 7,661 - 117,490 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนท่ีจาํหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 - 627,382 579,631 143,118 - 1,350,131 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 35,399 57,946 22,830 - 116,175 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนท่ีจาํหน่าย - - (4,143) (19,263) - (23,406) 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 - 662,781 633,434 146,685 - 1,442,900 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

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

ณ 31 ธนัวาคม 2555 202,076 196,715 411,962 56,712 3,530 870,995 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี  

2554 (จาํนวน 96 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 117,490 

2555 (จาํนวน 95 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 116,175 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2554 202,076 859,495 1,015,655 143,507 70 2,220,803 
ซ้ือเพิ่ม - - 10,716 10,986 19,294 40,996 
จาํหน่าย - - (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 
ซ้ือเพิ่ม - - 6,567 30,902 12,785 50,254 
จาํหน่าย - - (4,092) (19,980) - (24,072) 

โอน - - 1,831 12,564 (14,395) - 

31 ธนัวาคม 2555 202,076 859,495 1,031,063 188,856 3,531 2,285,021 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2554 - 584,516 505,753 134,752 - 1,225,021 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 42,866 65,440 5,372 - 113,678 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย - - (34) (2,926) - (2,960) 

31 ธนัวาคม 2554 - 627,382 571,159 137,198 - 1,335,739 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 35,399 55,970 20,321 - 111,690 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย - - (4,092) (19,914) - (24,006) 

31 ธนัวาคม 2555 - 662,781 623,037 137,605 - 1,423,423 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

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

31 ธนัวาคม 2555 202,076 196,714 408,026 51,251 3,531 861,598 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2554 (จาํนวน 94 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 113,678 

2555 (จาํนวน 92 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 111,690 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึง
ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,004 ลา้นบาท (2554: 414 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 994 ลา้น
บาท (2554: 405 ลา้นบาท))  
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14. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 มูลค่าตามบญัชีของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ราคาทุน     
1 มกราคม 249,012 234,091 240,444 227,075 
ซ้ือเพ่ิม 17,045 14,098 14,785 13,369 
จาํหน่าย (15,241) - (15,512) - 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี - มูลค่า

สุทธิตามบญัชี - 823 - - 

31 ธนัวาคม 250,816 249,012 239,717 240,444 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
1 มกราคม 137,650 119,435 131,140 113,439 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 24,039 18,215 23,363 17,701 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมของส่วนท่ีจาํหน่าย (15,240) - (15,511) - 

31 ธนัวาคม 146,449 137,650 138,992 131,140 

ค่าเผือ่การด้อยค่า     
1 มกราคม 5,172 6,289 5,172 6,289 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าบนัทึกระหวา่งปี (1,026) (1,117) (1,026)  (1,117) 

31 ธนัวาคม 4,146 5,172 4,146 5,172 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 100,221 106,190 96,579 104,132 

ค่าตดัจําหน่าย     
รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต 19,987 15,599 19,507 15,201 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,052 2,616 3,856 2,500 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 24,039 18,215 23,363 17,701 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ของบริษทัฯไดร้วมซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้งเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (2554: 60 ลา้นบาท) 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวนหน่ึงซ่ึงตัด                    
ค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 62 ลา้นบาท (2554: 62 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 51 
ลา้นบาท (2554: 52 ลา้นบาท)) 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2555 2554 2555 2554 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 15,545 2,582 15,545 2,582 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 218,000 48,000 218,000 28,000 
รวม 233,545 50,582 233,545 30,582 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ
และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,377 3,103 18,354 17,207 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 144,322 158,950 85,268 112,838 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 5 258 1,857 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101,283 78,848 93,393 71,048 
เจา้หน้ีอ่ืน 38,564 59,731 35,163 53,969 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 288,571 300,637 232,436 256,919 

17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจาก              
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้
รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีกาํหนดชาํระ
คืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตามผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยไดใ้ห้คาํยนืยนัท่ีจะ
ไม่เรียกคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวในระยะอีก 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัย่อยจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้มืระยะยาว 
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18. เงินกู้ยมืระยะยาว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกลุบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืนเงินตน้ 2555 2554 

1 อตัราคงท่ีสาํหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 

- 22,500 

2 อตัราคงท่ีสาํหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 25 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 

350,000 450,000 

รวม   350,000 472,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (100,000) (122,500) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 250,000 350,000 

(*MLR: อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลกูคา้ชั้นดีประเภทเงินกูย้มืแบบมีกาํหนดระยะเวลา) 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว  บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการดํารงอัตราส่วน                    
ทางการเงิน 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2555 2554 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19,154 5,598 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (2,097) (722) 
รวม 17,057 4,876 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,111) (1,015) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 12,946 3,861 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ
โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 ปี  
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บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5.1 14.1 19.2 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (1.0) (1.1) (2.1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4.1 13.0 17.1 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1.3 4.3 5.6 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (0.3) (0.4) (0.7) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1.0 3.9 4.9 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 71,525 71,051 70,091 69,991 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,734 4,692 4,262 4,571 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,918 1,690 1,892 1,437 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (8,281) (5,908) (8,281) (5,908) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 69,896 71,525 67,964 70,091 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,734 4,692 4,262 4,571 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,918 1,690 1,892 1,437 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,652 6,382 6,154 6,008 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน     
ตน้ทุนขาย 4,008 3,841 3,651 3,588 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,644 2,541 2,503 2,420 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯและ               
บริษทัยอ่ย ณ วนัประเมินปี 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

  (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายงุานท่ีเหลือของพนกังาน) 1.9 - 4.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 5.2 - 14.0 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                 
ทุนจดทะเบียนซ่ึงบริษทัฯได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายน้ีไวค้รบถว้นแลว้ สํารองตามกฎหมาย             
ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

22. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการไดร้วมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค่้าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บชาํระ
เป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น
จาํนวน  53 ลา้นบาท (2554: 39 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 92 ลา้นบาท (2554: 47 ลา้นบาท))  

 



25 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 727 686 611 567 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 140 144 135 131 
ค่าโฆษณาจ่าย 114 110 137 107 
ค่าบริการขอ้มูลข่าว 60 56 40 38 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 81 53 69 42 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 648 525 610 449 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ  9 4 10 1 

24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 20,366 23,248 1,912 - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (49) - (422) - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 20,317 23,248 1,490 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,115) (514) (1,016) 1,496 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา 19,828 9,813 19,828 5,361 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 1,700 20,580 1,068 16,516 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,413 29,879 19,880 23,373 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,730 53,127 21,370 23,373 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 168,855 107,189 130,372 53,379 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23% 30 % 23% 30 % 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 38,837 32,157 29,986 16,014 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล             
ของปีก่อน (49) - (422) - 

ขาดทุนทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่
เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,123) (1,028) - - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 1,700 20,580 1,068 16,516 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 422 1,418 237 1,313 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (57) - (9,499) (10,470) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 39,730 53,127 21,370 23,373 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,965 14,312 13,593 14,267 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 19,763 - 19,763 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืและเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,100 7,220 2,000 2,120 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,958 3,138 1,367 2,180 
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน 1,269 1,107 491 528 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7,354 5,037 4,466 2,586 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,577 1,700 1,107 1,069 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 829 1,190 829 1,190 
อ่ืนๆ 67 65 35 65 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 34,119 53,532 23,888 43,768 
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 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้
พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สําหรับปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว             
ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ และเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 20 ลา้นบาท (2554: 40 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึง
ระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดํา เ นินกิจการใน  3 ส่วนงานหลักคือ  (1) ส่ือ ส่ิงพิมพ์และโฆษณา                   
(2) ผลิตรายการโทรทศัน์ และ (3) อ่ืนๆ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือใน
ประเทศไทย ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานสิ่งพิมพ ์ ส่วนงานผลิต  การตดัรายการบญัชี  
 และโฆษณา รายการโทรทศัน ์ การดาํเนินงานอื่นๆ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจ้ากภายนอก 1,980 1,650 239 181 157 132 - - 2,376 1,963 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 91 56 102 74 66 55 (259) (185) - - 
รายไดท้ั้งสิ้น 2,071 1,706 341 255 223 187 (259) (185) 2,376 1,963 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 407 332 6 21 1 8 (1) (1) 413 360 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:           
รายไดอ้ื่น         37 31 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (256) (262) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (26) (25) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (40) (53) 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย         1 3 
กาํไรสาํหรับปี         129 54 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานสิ่งพิมพ ์ ส่วนงานผลิต   การตดัรายการบญัชี  
 และโฆษณา รายการโทรทศัน ์ การดาํเนินงานอื่นๆ ส่วนที่แบ่งไม่ได ้ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 429 463 11 14 9 10 422 447 - - 871 934 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 77 97 2 1 5 4 16 4 - - 100 106 
สินทรัพยส์่วนกลาง           1,011 828 
รวมสินทรัพย ์           1,982 1,868 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน
เงิน 30 ลา้นบาท (2554: 29 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 27 ลา้นบาท (2554: 25 ลา้นบาท)) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับกาํไร
ของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี          
22 เมษายน 2554 45,000 0.09 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  45,000 0.09 

    
เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับกาํไร
ของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี          
25 เมษายน 2555 50,000 0.10 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 30,000 0.06 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  80,000 0.16 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 50 31 
2 ถึง 5 ปี 8 54 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสญัญาเพ่ือรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

29.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 10 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

29.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงานจาํนวน 1 คดี ซ่ึงเกิดจากการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

29.6 สัญญาทีสํ่าคญั 

 บริษทัฯไดรั้บคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงให้เป็นผูร่้วมผลิตรายการข่าวประจาํวนัเพื่อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สญัญาในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริการโฆษณา ตามเง่ือนไขและจาํนวนท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซ่ึงสญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2556 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด            
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืม      
ระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการ
เงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืม
ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกเหนือจากจาํนวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนไวแ้ลว้ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน ระหวา่ง ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 37 25 62 0.6 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 662 662 - 

 - - 37 687 724  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 

- 
 

234 
 

- 
 

234 
 

MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 289 289 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR 
เงินกูย้มืระยะยาว 50 - 300 - 350 อตัราคงท่ีและ MLR 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4 13 - - 17 อตัราคงท่ี 

 54 13 540 289 896  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 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

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR 
เงินกูย้มืระยะยาว 100 50 323 - 473 อตัราคงท่ีและ MLR  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 4 - - 5 อตัราคงท่ี 

 101 54 380 301 836  
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน ระหวา่ง ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 16 17 0.62 - 2.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 517 517 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR 

 - - 7 533 540  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 

- 
 

234 
 

- 
 

234 
 

MMR, MOR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 232 232 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10 - 10 อา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 12 เดือน 

เงินกูย้มืระยะยาว 50 - 300 - 350 อตัราคงท่ีและ MLR  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4 13 - - 17 อตัราคงท่ี 

 54 13 544 232 843  
 



33 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 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 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 
 

6 
 

- 
 

6 
 

อา้งอิงกบัอตัรา MLR 
และ MOR 

 - - 7 335 342  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 

- 
 

31 
 

- 
 

31 
 

MMR, MOR 

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

ดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 12 เดือน 

เงินกูย้มืระยะยาว 100 50 323 - 473 อตัราคงท่ีและ MLR  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 4 - - 5 อตัราคงท่ี 

 101 54 360 257 772  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไม่มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือ  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท   
ระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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31. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่า        
การถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
1.36:1 (2554: 1.35:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 1.41:1 (2554: 1.36:1)) 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 
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