บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันที่นามาแสดง
เปรี ยบเทียบนี้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดยผูส้ อบบัญชีท่านอื่นซึ่ งสังกัด
สานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2554
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ น
จานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและ
เฉพาะของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป

โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื'น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื'น
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื'น - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

2554

2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

7
8
10
11

64,310,766
457,730,452
120,973,227
46,897,061
22,297,476
712,208,982

60,513,805
434,363,101
98,431,621
2,566,703
38,262,213
16,901,862
651,039,305

8,340,382
328,463,539
114,456,808
41,722,716
17,488,958
510,472,403

6,744,761
320,608,005
94,988,365
36,027,220
13,368,657
471,737,008

9
12
13
14
15
12
16
26

16,124
933,802,640
53,769,227
106,189,657
53,531,950
8,536,696
1,155,846,294
1,868,055,276

16,124
1,003,526,299
53,769,227
108,366,596
62,109,058
1,520,238
1,229,307,542
1,880,346,847

6,120,000
106,017,450
16,124
923,100,331
104,131,698
43,768,473
2,173,728
1,185,327,804
1,695,800,207

6,120,000
106,017,450
16,124
995,782,430
107,346,765
46,143,935
335,141
1,261,761,845
1,733,498,853

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส/ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส/ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั"น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื'น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี
ส่ วนของหนี"สินตามสัญญาเช่าการเงินที'ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ' งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั"นจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าสมาชิ กรอตัดบัญชี
หนี"สินหมุนเวียนอื'น
รวมหนีส/ ิ นหมุนเวียน
หนีส/ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที'ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ' งปี
หนี"สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที'ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ' งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส/ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส/ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

2554

2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

17
18
20

50,581,560
300,636,694
122,500,000

575,000,000
202,917,522
80,000,000

30,581,560
256,919,080
122,500,000

555,000,000
163,803,674
80,000,000

21
9

1,014,748
10,193,737
69,561,328
87,114,540
641,602,607

8,045,681
73,426,373
76,703,596
1,016,093,172

1,014,748
6,000,000
62,497,370
72,306,887
551,819,645

69,111,202
59,067,648
926,982,524

19

5,880,000

5,880,000

-

-

20

350,000,000

22,500,000

350,000,000

22,500,000

21
22

3,860,952
71,525,294
431,266,246
1,072,868,853

28,380,000
1,044,473,172

3,860,952
70,090,979
423,951,931
975,771,576

22,500,000
949,482,524

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 505,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื'นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส/ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

กรรมการ

2554

2553

505,000,000

505,000,000

505,000,000

505,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

50,500,000
241,210,063
791,710,063
3,476,360
795,186,423
1,868,055,276

50,500,000
285,373,675
835,873,675
835,873,675
1,880,346,847

50,500,000
169,528,631
720,028,631
720,028,631
1,695,800,207

50,500,000
233,516,329
784,016,329
784,016,329
1,733,498,853

-

-

-

-

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

2553

24

1,963,293,444
(1,332,797,339)
630,496,105
(268,152,526)
(261,708,735)
100,634,844

1,815,112,813
(1,265,079,766)
550,033,047
(235,981,352)
(230,592,667)
83,459,028

1,563,478,000
(1,116,976,156)
446,501,844
(228,291,582)
(200,021,161)
18,189,101

1,523,392,142
(1,087,735,991)
435,656,151
(219,615,554)
(180,164,084)
35,876,513

12
9

360,000
491,118
30,334,830
131,820,792
(24,632,188)
107,188,604
(53,126,604)
54,062,000

960,000
9,549,512
24,892,692
118,861,232
(22,133,616)
96,727,616
(18,419,783)
78,307,833

34,900,000
360,000
491,118
22,514,936
76,455,155
(23,076,443)
53,378,712
(23,372,746)
30,005,966

28,000,000
960,000
9,552,414
22,067,875
96,456,802
(21,803,973)
74,652,829
(4,174,257)
70,478,572

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

54,062,000

78,307,833

30,005,966

70,478,572

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที'เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

50,585,640

83,207,833

30,005,966

70,478,572

3,476,360
54,062,000

(4,900,000)
78,307,833

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที'เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

50,585,640

83,207,833

30,005,966

70,478,572

3,476,360
54,062,000

(4,900,000)
78,307,833

0.10

0.17

0.06

0.14

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั/นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการขายและการให้ บริการ
รายได้อื'น
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้อื'นๆ
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

26

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั"นพื"นฐาน
กําไรส่ วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

27

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หุน้ สามัญ
ที'ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที'ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินลงทุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

227,165,842
83,207,833
(25,000,000)
285,373,675

777,665,842
83,207,833
(25,000,000)
835,873,675

(4,900,000)
4,900,000
-

777,665,842
78,307,833
4,900,000
(25,000,000)
835,873,675

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี'ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 3)

500,000,000

50,500,000

285,373,675

835,873,675

-

835,873,675

-

-

(49,749,252)

(49,749,252)

-

(49,749,252)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

500,000,000

50,500,000

50,585,640
(45,000,000)
241,210,063

50,585,640
(45,000,000)
791,710,063

3,476,360
3,476,360

54,062,000
(45,000,000)
795,186,423
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี"

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หุน้ สามัญ
ที'ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

188,037,757
70,478,572
(25,000,000)
233,516,329

738,537,757
70,478,572
(25,000,000)
784,016,329

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี'ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี'ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 3)

500,000,000

50,500,000

233,516,329

784,016,329

-

-

(48,993,664)

(48,993,664)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

500,000,000

50,500,000

30,005,966
(45,000,000)
169,528,631

30,005,966
(45,000,000)
720,028,631
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี"

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

107,188,604

96,727,616

53,378,712

74,652,829

6,680,449
(2,935,394)
5,303,893
(360,000)
143,990,947
(491,118)
(1,116,738)
6,382,092
24,632,188

2,513,543
(631,015)
5,492,631
(960,000)
138,012,092
(9,549,512)
(1,116,738)
22,133,616

1,922,573
(2,935,394)
5,093,939
(360,000)
(34,900,000)
131,379,126
(491,118)
(1,116,738)
6,007,719
23,076,443

2,585,551
(631,015)
3,473,256
(960,000)
(28,000,000)
131,692,460
(9,552,414)
(1,116,738)
21,803,973

289,274,923

252,622,233

181,055,262

193,947,902

(27,112,405)
(27,845,499)
12,962,949
(7,016,458)

(95,856,998)
(21,088,883)
1,672,161
(976,524)

(6,842,713)
(24,562,382)
12,862,656
(1,838,587)

(48,581,088)
(18,311,955)
(1,181,650)
811,109

93,495,572
6,545,899
(5,907,689)
334,397,292
(25,557,596)
(48,093,213)
260,746,483

38,563,253
25,297,114
200,232,356
(22,934,085)
(36,652,200)
140,646,071

89,037,470
6,625,407
(5,907,689)
250,429,424
(24,726,072)
(22,678,453)
203,024,899

29,428,449
17,510,741
173,623,508
(22,724,349)
(19,266,559)
131,632,600

งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเผื'อหนี"สงสัยจะสู ญ
โอนกลับบัญชี ค่าเผื'อสิ นค้ารับคืน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที'จะได้รับ
โอนกลับบัญชี ค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื'อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี"ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี"สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ'มขึ"น) ลดลง
ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื'น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
หนี"สินดําเนิ นงานเพิ'มขึ"น (ลดลง)
เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื'น
หนี"สินหมุนเวียนอื'น
หนี"สินไม่หมุนเวียนอื'น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี"ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื"อสิ ทธิ การใช้อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื"ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื"อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั"น
จากสถาบันการเงิน (จ่ายชําระคืน)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายชําระหนี"สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยเพิ'มขึ"น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยที'ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน/ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม เติม
รายการที'มิใช่เงินสด
รายการซื"ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที'ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื"ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี"

2553

360,000
491,125
(9,808,165)
(33,924,426)
(14,541,116)
(57,422,582)

1,440,000
13,115,626
(6,883,543)
(15,450,011)
(26,531,326)
(34,309,254)

34,900,000
360,000
491,125
(29,841,057)
(13,812,406)
(7,902,338)

28,000,000
(5,100,000)
(6,120,000)
1,440,000
13,115,626
(9,889,343)
(26,377,371)
(4,931,088)

(524,418,440)
500,000,000
(130,000,000)
(108,500)
(45,000,000)
(199,526,940)
3,796,961
60,513,805
64,310,766

5,000,000
5,880,000
(107,500,000)
4,900,000
(25,000,000)
(116,720,000)
(10,383,183)
70,896,988
60,513,805

(524,418,440)
500,000,000
(130,000,000)
(108,500)
6,000,000
(45,000,000)
(193,526,940)
1,595,621
6,744,761
8,340,382

(15,000,000)
(107,500,000)
(25,000,000)
(147,500,000)
(20,798,488)
27,543,249
6,744,761

-

-

-

-

7,041,069
4,984,200

1,892,062
-

6,858,521
4,984,200

1,130,955
-

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้ง และมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คือ การผลิตและจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อ
โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดในพระราชบัญ ญัติวชิ าชีพบัญชี โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี

1

2.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั
ควบคุมร่ วมกัน ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จากัด
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด (ถือหุ ้น ร้อยละ 49 โดย
บริ ษทั ฯ และร้อยละ 51 โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย จากัด)
บริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จากัด
(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด)

ข)

ลักษณะธุรกิจ

ให้เช่าชื่อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจาหน่าย
นิ ตยสาร
ผลิตและจาหน่าย
นิ ตยสาร

ฯกับ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2554
2553
ร้อยละ ร้อยละ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

ผลิตรายการ
โทรทัศน์

51

51

ไทย

ผลิตและจาหน่าย
นิ ตยสาร

70

51

ไทย

เดิม บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
ถือหุน้ สามัญ ร้อยละ 51 ใน บริ ษทั
โพสต์- เอซี พี จากัด และมีอานาจการควบคุมร่ วมร้อยละ 50 ในบริ ษทั ดั งกล่าว ในระหว่างปี
2554 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด ได้ลงทุนในหุน้ บุริมสิ ทธิเพิ่มทุน ของ
บริ ษทั โพสต์- เอซี พี จากัด จานวน 64,000 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิด เป็ น
จานวนเงิน 6.4 ล้านบาท หุน้ บุริมสิ ทธิดงั กล่าวเป็ น หุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะส มเงินปันผล ซึ่ง
จ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 8 ต่อหุน้ ต่อปี และมีสิทธิออกเสี ยงในอัตรา 1,000 หุน้ บุริมสิ ทธิ
ต่อ 1 เสี ยง
ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด มีสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั โพสต์-เอซี พี จากัด คิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุ นชาระแล้วของบริ ษทั โพสต์- เอซีพี
จากัด และมีสิทธิออกเสี ยงร้อยละ 51 ในบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาร่ วมทุน
ระหว่าง บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด กับผูร้ ่ วมทุน บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด ยังคงมีอานาจการควบคุมร่ วมร้อยละ 50 ในบริ ษทั โพสต์-เอซีพี จากัด
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ค)

บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มารวมในการจัดทา
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษ ั ทฯมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ด
การควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยแ ละกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน และรายการค้าระหว่างกัน
ที่มีสาระสาคัญได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่ อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน ส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่างปี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้กบั พนักงาน โดยใช้การคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
เดิมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปี ปัจจุบนั และรับรู้หนี้สินในช่วง
ที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับปี 2554 ลดลงเป็ นจานวน 4 ล้านบาท (0.01 บาทต่อหุน้ )
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ : กาไรลดลงเป็ นจานวน 4 ล้านบาท กาไรต่อหุน้ ลดลง 0.01 บาทต่อหุน้ )
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งประกอบด้วย

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบทางภาษีเนื่องจากการรับรู ้ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

4.

งบการเงินรวม
71,051

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
69,991

(21,302)

(20,997)

49,749

48,994

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
บริ ษทั ฯและบริ ษัทย่อยได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

5.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สาคัญ ของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์รับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การโฆษณารับรู้เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้ น ซึ่ งตามปกติการให้บริ การจะถือว่าเสร็ จ
สิ้ นลงเมื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจาหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้

5.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จาก ลู กหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ซึ่ง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
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5.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน- ออกก่อน ) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะไ ด้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุ ย้ การผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสาหรับสิ นค้าที่ลา้ สมัยหรื อ
เคลื่อนไหวช้า

5.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

5.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3 ถึง 15 ปี
4 และ 5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อ ขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัด
รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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5.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการ ทาให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

5.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่
สิ นทรัพย์น้ นั

าเผือ่ การด้อยค่าของ

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่าย
และวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้อุปกรณ์

อายุการให้ประโยชน์
3 ถึง 10 ปี
ตามอายุของสัญญาร่ วมผลิตรายการข่าว (1 ถึง 2 ปี )

ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
5.9

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจ ส่ วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะ ทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริ ษทั ฯจะปันส่ วนค่าความนิยมที่
เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นท รัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด ) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิม่ ขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทาการ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อ
กลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าใน ส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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5.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปั จจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้าง
แน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ การตัด
บัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของ ผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูก บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกั นกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั หรื อ บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพล อย่างเป็ น สาระสาคัญ ต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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5.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ง านของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่าหาก
บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ซ้ือสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันสิ้ นสุ ดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.13 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการ
ดาเนินงาน
5.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ว่ าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า และจะทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
5.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รับรู้ เ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออก จากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล
การปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
5.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่เปิ ดเผ ยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุ ลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการป ระมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ในการประมาณค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขา ดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการรับคืนสิ นค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดใน
ขณะนั้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ จะตั้ง ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ น ต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมูลค่า คงเหลือ เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ ให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจ ะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณ หา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะ รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเมื่อ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินนั้ นได้ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ควร
รับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน กาไรที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตร ามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
665
629
63,646
59,885
64,311
60,514

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
465
535
7,875
6,210
8,340
6,745

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจา มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.5
ถึง 2.25 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยว
ข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

-

-

4,667

1,250

-

-

13,161
17,828

12,310
683
14,243

222,899

204,815

156,886

129,824

211,537
17,996
8,655
12,800
473,887
(14,450)
(4,420)

207,770
20,121
11,751
12,047
456,504
(14,790)
(7,355)

133,571
16,818
6,961
9,899
324,135
(9,632)
(4,420)

160,250
15,530
10,478
12,047
328,129
(14,607)
(7,355)

455,017
455,017

434,359
434,359

310,083
327,911

306,167
320,410

3
2,710
2,713
457,730

4
4
434,363

553
553
328,464

198
198
320,608
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่ อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุค คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าบริ การในการผลิตรายการ
โทรทัศน์
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทัศน์จ่าย
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
(ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯแล้ว)
ซื้อสิ นค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา
2554
2553

-

-

27
6
12

31
6
24

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

-

-

58
13
4
1

42
24
1

ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

8

18

15

36

ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่
รายละเอียดดังนี้

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3
3

4
4

3,103
5
3,108

4,715
4,715

18,375
6
18,381

12,726
6,333
5
19,064

14,432
8
14,440

8,848
9,623
18,471
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เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินให้กยู้ มื

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

960
(960)
-

ลดลง
ระหว่างปี
-

(360)
360
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
600
(600)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
6,120
960
(960)
6,120

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี
-

(360)
360
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
6,120
600
(600)
6,120

ในปี 2553 บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด ได้รับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ฯจานวน 6.1 ล้านบาท โดยเงินให้กยู้ มื นี้
มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี
ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง บริ ษทั ฯไม่มีความตั้งใจจะเรี ยก
คืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ฯจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื
ระยะยาว
ในปี 2551 บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด ได้รับเงินกูย้ มื จานวน2.4 ล้านบาท จากบริ ษทั ฯ โดยเงินให้กยู้ มื นี้มี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชีที่
ธนาคารพาณิ ชย์เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ช้ นั ดี (MOR) เนื่องจากในปี 2551 บริ ษทั ดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็ น
จานวนมาก บริ ษทั ฯจึงบันทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื จานวนนี้ไว้ในบัญชีเต็มจานวน อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี 2554 และปี 2553 บริ ษทั ดังกล่าวได้ชาระเงิ นกูย้ มื คืนแก่บริ ษทั ฯเป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 0.4 ล้านบาทและ 1 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯจึงโอนกลับค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื นี้
เป็ นรายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้าง ของเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯและ กิจการ ที่เกี่ยวข้อง กัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูย้ มื
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
-

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี
18,000

ลดลง
ระหว่างปี
(12,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
6,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้น ข้างต้นมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 12 เดือนของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
83
79
1
84
79

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
52
50
1
53
50

ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย แห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 31.4 ก)
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10.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

2554
41,878
59,291
30,332
14,396
145,897

2553
39,939
61,211
4,589
12,313
118,052

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2554
2553
(20,708)
(16,786)
(601)
(1,369)
(3,615)
(1,465)
(24,924)
(19,620)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2554
2553
21,170
23,153
58,690
59,842
30,332
4,589
10,781
10,848
120,973
98,432
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

11.

2554
31,692
59,291
30,332
5,724
127,039

2553
30,076
61,211
4,589
6,600
102,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2554
2553
(9,079)
(4,800)
(601)
(1,369)
(2,902)
(1,319)
(12,582)
(7,488)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2554
2553
22,613
25,276
58,690
59,842
30,332
4,589
2,822
5,281
114,457
94,988

สิ ทธิการใช้ อุปกรณ์ รอตัดบัญชี
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์เป็ นรายจ่ายค่าอุปกรณ์สาหรับใช้ในการดาเนินงาน ในฐานะผูร้ ่ วมผลิตรายการข่าว
ประจาวันเพื่อเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นผูจ้ ดั หา
และมีสิทธิในการใช้ อุปกรณ์ ดังกล่าว ภายใต้สัญญา กับหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.6 ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าว จะตกเป็ นของ หน่วยงาน
รัฐบาลดังกล่าวนับจากวันที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยส่ งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั้น
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีสาหรับปี 2554 และ 2553 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2554
2553
2,567
9,808
6,884
(4,089)
(8,286)
(4,317)
2,567

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจาหน่าย (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

12.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2554
2553

บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จากัด
25
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด 50,000
(และถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์
อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
อีกร้อยละ 51)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล 25,000
มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
10,000

25
50,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2554
2553
2554
2553
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
25
25
49
49
2
2

25,000

100

10,000

51

รวม

100 100,890 100,890
51

5,100
5,100
106,017 106,017

เงินปั นผลรับ
2554
2553
-

-

34,900

28,000

34,900

28,000

บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
มูลค่าของเงินลงทุน ส่ วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยนี้
ณ วันลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจานวน 59.3 ล้านบ าท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าความนิยมในงบ แสดงฐานะ
การเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจานวนนี้ลดลงเป็ นจานวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8 ล้านบาท เนื่องจาก
การเริ่ มถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
จากัด ในปี 2552
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บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
ในปี 2553 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุน้ สามัญใหม่ของบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ (บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด )
จานวน 51,000 หุ น้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 5.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
บริ ษทั

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ลักษณะธุ รกิจ

ผลิตรายการวิทยุ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2554 2553
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2554
2553

ราคาทุน
2554

2553

10,000
(10,000)
-

10,000
(10,000)
-

2,704
(2,704)
-

2,704
(2,704)
-

13.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

บริ ษทั
บริ ษทั แฟลช นิ วส์ จากัด

14.

ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
23
23

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
12
13

หนี้ สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
5
7

รายได้รวมสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
20
18

(หน่วย: ล้านบาท)
กาไรสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
1
2

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ต่อไปนี้
ทุน
ชาระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited

27,393,300

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ
0.00

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2554
2553
16

16
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15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
ณ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
รับโอนจากสิ ทธิการใช้อุปกรณ์
รอตัดบัญชี - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่ วนที่จาหน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่ วนที่จาหน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ สานักงานและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

202,076
202,076
-

859,496
859,496
-

1,116,418
9,587
(107,434)
6,034
1,024,605
13,516
(34)
420

144,219
5,748
2,913
152,880
11,691
(2,926)
13,803

7,698
1,319
(8,947)
70
19,294
(14,223)

2,329,907
16,654
(107,434)
2,239,127
44,501
(2,960)
-

202,076

859,496

1,038,507

3,266
178,714

5,141

3,266
2,283,934

-

541,649
42,867
584,516
42,866
627,382

548,173
68,498
(103,969)
512,702
66,963
(34)
579,631

134,184
4,199
138,383
7,661
(2,926)
143,118

-

1,224,006
115,564
(103,969)
1,235,601
117,490
(2,960)
1,350,131

ณ 31 ธันวาคม 2553

202,076

274,980

511,903

14,497

70

1,003,526

ณ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

202,076

232,114

458,876

35,596

5,141

933,803

2553 (จานวน 91 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

115,564

2554 (จานวน 96 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

117,490
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ
เครื่ องจักรและ สานักงานและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

ที่ดิน

อาคาร

202,076
202,076
202,076

859,495
859,495
859,495

1,108,474
8,465
(107,318)
6,034
1,015,655
10,716
(34)
420
1,026,757

140,046
793
2,668
143,507
10,986
(2,926)
13,803
165,370

7,698
1,074
(8,702)
70
19,294
(14,223)
5,141

2,317,789
10,332
(107,318)
2,220,803
40,996
(2,960)
2,258,839

-

541,649
42,867
584,516
42,866
627,382

542,374
67,235
(103,856)
505,753
65,440
(34)
571,159

131,066
3,686
134,752
5,372
(2,926)
137,198

-

1,215,089
113,788
(103,856)
1,225,021
113,678
(2,960)
1,335,739

31 ธันวาคม 2553

202,076

274,979

509,902

8,755

70

995,782

31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

202,076

232,113

455,598

28,172

5,141

923,100

ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาหน่าย
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

2553 (จานวน 91 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิ ต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

113,788

2554 (จานวน 94 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

113,678

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมีอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่ ง
ตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 414 ล้านบาท (2553: 406 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 405 ล้านบาท
ในปี 2554 และจานวน 398 ล้านบาท ในปี 2553)
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16.

ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2554
2553
ราคาทุน
1 มกราคม
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
รับโอนจากสิ ทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - มูลค่า
สุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ค่าตัดจาหน่ายสะสมของส่วนที่จาหน่าย
31 ธันวาคม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าบันทึกระหว่างปี
31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจาหน่ าย
รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

234,091
14,098
-

207,281
26,922
(112)

227,075
13,369
-

200,419
26,768
(112)

823
249,012

234,091

240,444

227,075

119,435
18,215
137,650

101,315
18,130
(10)
119,435

113,439
17,701
131,140

95,545
17,904
(10)
113,439

6,289
(1,117)
5,172
106,190

7,406
(1,117)
6,289
108,367

6,289
(1,117)
5,172
104,132

7,406
(1,117)
6,289
107,347

15,599
2,616
18,215

15,719
2,411
18,130

15,201
2,500
17,701

15,719
2,185
17,904

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯได้รวมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้งเป็ นจานวน 60 ล้านบาท (2553: 48 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์จานวนหนึ่งซึ่ งตัดค่า ตัด
จาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง านอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า ตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 62 ล้านบาท (2553: 62 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 52
ล้านบาทในปี 2554 และจานวน 51 ล้านบาทในปี 2553)
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17.

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

งบการเงินรวม
2554
2553
2,582
48,000
575,000
50,582
575,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2,582
28,000
555,000
30,582
555,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ของบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของ
บริ ษทั ย่อย
18.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19.

งบการเงินรวม
2554
2553
3,103
4,715
158,950
103,353
5
78,848
72,195
59,731
22,655
300,637
202,918

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
17,207
18,471
112,838
57,791
1,857
71,048
66,125
53,969
21,417
256,919
163,804

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งมียอดคงเหลือของเงินกูย้ มื สกุล บาทจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง และมีกาหนดชาระ
คืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตามผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ได้ให้คายืนยันที่จะ
ไม่เรี ยกคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ย่อยจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าว
เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
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20.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวสกุลบาทของบริ ษทั ฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
การชาระคืนเงินต้น
1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่กาหนดใน ทุกหกเดือน งวดละ 25 ล้านบาท
สัญญา
เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553
2 อัตราคงที่สาหรับสองปี แรกและ
ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ล้านบาท
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่งอ้างอิงกับ MLR* เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553
3 อัตราคงที่สาหรับสองปี แรกและ
ทุกไตรมาส งวดละ 25 ล้านบาท
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่งอ้างอิงกับ MLR* เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน 2554
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
50,000
22,500

52,500

450,000

-

472,500
(122,500)
350,000

102,500
(80,000)
22,500

(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกูย้ มื แบบมีกาหนดระยะเวลา)

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดารงอัตราส่ วนทางการเงิน
21.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554
5,598
(722)
4,876
(1,015)
3,861

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดาเนินงานของกิจการ
โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
1.3
(0.3)
1.0

1 - 4 ปี
4.3
(0.4)
3.9

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
5.6
(0.7)
4.9
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22.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งประกอบด้วย
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น มีรายละเอียดดังนี้

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับกาไรสะสมต้นปี
(หมายเหตุ 3)
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

71,051
1,690
4,692
(5,908)
71,525

69,991
1,437
4,571
(5,908)
70,091

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโ ยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ น ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจานวน 6 ล้านบาท
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บริ ษทั ย่อย ณ วันประเมินมีดงั นี้

อัตราคิดลด (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุงานที่เหลือของพนักงาน)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
23.

ของ บริ ษทั ฯและ
2554
(ร้อยละต่อปี )
1.9 - 4.3
3.0
5.2 - 14.0

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ .ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งบริ ษทั ฯได้จดั สรร สารองตามกฎหมายนี้ ไว้ครบถ้วนแล้ว สารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
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24.

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การ ได้รวมรายได้จากการขายสิ นค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับชาระ
เป็ นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะไม่เหมือนกันกับบริ ษทั อื่นเป็ น
จานวน 39 ล้านบาท (2553: 64 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 47 ล้านบาท (2553: 85 ล้านบาท))

25.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การข้อมูลข่าว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

26.

งบการเงินรวม
2554
2553
686
666
144
138
110
109
56
45
53
43
525
434
4
21

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
567
560
131
132
107
110
38
41
42
33
449
356
1
18

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2554 และ 2553 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2554
2553
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวมภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

23,248
23,248

18,643
(80)
18,563

-

(77)
(77)

(514)
9,813

(1,959)
9,506

1,496
5,361

(1,910)
13,851

20,580
29,879
53,127

(7,690)
(143)
18,420

16,516
23,373
23,373

(7,690)
4,251
4,174
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี
ที่ใช้สาหรับปี 2554 และ 2553 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปั จจุบนั แต่ไม่
เคยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
เงินปั นผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2554
2553
107,189
96,728

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
53,379
74,653

30 %
32,157

25% และ 30 %
26,782

30 %
16,014

25%
18,663

-

(80)

-

(77)

(1,028)

(1,188)

-

-

20,580

(7,690)

16,516

(7,690)

1,418
-

596
-

1,313
(10,470)

278
(7,000)

53,127

18,420

23,373

4,174

ส่ วนประกอบของ สิ นทรัพย์ ภาษี เงินได้รอ การ ตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2554
2553
14,312
19,763
35,484
7,220
3,138
1,107
5,037
1,700
1,190
65
53,532

10,938
4,437
2,059
5,185
2,079
1,887
40
62,109

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
14,267
19,763
31,138
2,120
2,180
528
2,586
1,069
1,190
65
43,768

3,288
4,382
1,123
2,247
2,079
1,887
46,144
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภ าษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30
เป็ นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
สาหรับปี 2555 ถึง 2557 นอกจากนี้ อัต ราภาษีของบริ ษทั ฯได้เปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 25 ในปี 2553
เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2554 เนื่องจากบริ ษทั ฯหมดสิ ทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี บริ ษทั ฯได้สะท้อน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าวในการคานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี
2554 และ 2553 ตามลาดับ ตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้จานวน 40 ล้านบาท (2553: 42 ล้านบาท) เนื่องจากบริ ษัยอ่ ยนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่ได้
ใช้รายการดังกล่าวเพื่อหักกับกาไรทางภาษีในอนาคต
27.

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

28.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการหลักคือ การผลิตและจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ นิตยสารและหนังสื อ
และการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่ งดาเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกิจกรรมที่เป็ นสาระสาคัญในส่ วนงานการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานทางธุรกิจและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์

29.

กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ พนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นราย
เดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจา กงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวน
เงิน 29 ล้านบาท (2553: 25 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 25 ล้านบาท (2553: 25 ล้านบาท))
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30.

เงินปันผล
เงินปันผล

31.

อนุมตั ิโดย

จานวนเงินปันผล
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ปี 2553
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

25,000

0.05

เงินปันผลงวดสุ ดท้ายสาหรับ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที่
กาไรของปี 2553
22 เมษายน 2554

45,000

0.09

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ การจ้างบริ การเพื่อพัฒนาและดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี

30
54

31.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อกระดาษ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อ กระดาษหนังสื อพิมพ์ (2553: 0.2
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ 7.5 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูก พันซึ่ งถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เกี่ยวกับการซื้ อกระดาษพิ มพ์นิตยสารตาม
อัตราและปริ มาณที่ระบุไว้ในสัญญา
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31.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้ทาสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าจากบริ ษทั
ในต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คู่สัญญา
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอายุของสัญญาสรุ ปได้ดงั นี้
สัญญา

อายุของสัญญา

1
2

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2550 เป็ นต้นไป
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป โดยสัญญามีอายุ 7 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 7 ปี
ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญากาหนด
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี
ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญากาหนด
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป โดยสัญญามีอายุ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก
ครั้งละ 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญากาหนด

3
4
5

31.4 การคา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระค้ าประกันวงเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อย แห่งหนึ่ง ในวงเงิน
10 ล้านบาท
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ นจานวน 20 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
31.5 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีหมิ่นประมาทจานวน 1 คดี และคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
แรงงานจานวน 2 คดี ซึ่ งเกิดจากการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ ถึงแม้ผลของคดียงั ไม่สามารถ
คาดได้ในขณะนี้ แต่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินโดยรวมของบริ ษทั ฯ
31.6 สั ญญาทีส่ าคัญ
บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งให้เป็ นผูร้ ่ วมผลิตรายการข่าวประจาวั นเพื่อ
เผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ซึ่ งบริ ษทั ฯตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในรู ปของเงินสด การจัดหา
อุปกรณ์ การจัดหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริ การโฆษณา ตามเงื่อนไขและจานวนที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลง ซึ่ งสัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดในเดือนเมษายน 2556
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32.

เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิย ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื
ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ มื
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโ ยบายและ
วิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากจานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนไว้แล้ว
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้า และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก สถาบัน
การเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะย าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน )
ได้ดงั นี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

46
46

18
458
476

64
458
522

0.5 - 2.25
-

-

-

51

-

51

-

-

-

301

301

MMR, MOR
-

100
1
101

50
4
54

6
323
380

301

6
473
5
836

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อ้างอิงกับอัตรา MLR
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

-

1
6

7
328
-

8
328
6

-

-

7

335

342

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

-

-

31

-

31

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

6

257
-

257
6

100
1
101

50
4
54

323
360

257

473
5
772

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.5 - 2.25
อ้างอิงกับอัตรา MLR
และ MOR

MMR, MOR
อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 12 เดือน
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญ อันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความ เสี่ ยงเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ
32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จัดอยูใ่ นประเภท
ระยะสั้น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั
หรื อจ่ายชาระ
หนี้สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ กาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
33.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึงโครง สร้าง
ทุน ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การดาเนินธุรกิจ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ เสริ ม สร้างมูลค่า
การถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
1.35:1 (2553: 1.25:1) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 1.36:1 (2553: 1.21:1))

34.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการแสดงรายการใน
งบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2 และผลจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการ
ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปี ปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไว้

35.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
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