บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกาไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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 2553 และ 2552 และผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2554

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553

2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

60,513,805

70,896,988

6,744,761

27,543,249

456,504,141
(14,789,507)
(7,355,358)
434,359,276
3,825
98,431,621
2,566,703

360,641,474
(12,275,964)
(7,986,373)
340,379,137
9,494
82,835,369
-

14,243,160
328,129,798
(14,607,351)
(7,355,358)
320,410,249
197,756
94,988,365
-

293,939,700
(12,021,800)
(7,986,373)
273,931,527
49,926
80,149,666
-

38,262,213
16,901,862
651,039,305

17,650,620
18,574,023
530,345,631

36,027,220
13,368,657
471,737,008

16,760,661
12,187,007
410,622,036

8
11
12
13
14

16,124
1,003,526,299

480,000
16,124
1,105,900,790

6,120,000
106,017,450
16,124
995,782,430

480,000
100,917,450
16,124
1,102,699,586

15

108,366,596

98,560,832

107,346,765

97,468,372

11
22

53,769,227
62,109,058
1,520,238
1,229,307,542
1,880,346,847

53,769,227
61,888,552
1,428,490
1,322,044,015
1,852,389,646

46,143,935
335,141
1,261,761,845
1,733,498,853

50,318,192
232,373
1,352,132,097
1,762,754,133

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี# การค้า
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
กิจการที'ไม่เกี'ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื'อหนี# สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื'อสิ นค้ารับคืน
ลูกหนี# การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี# กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
อื'นๆ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื'น
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื'นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

6
7
8

8
9
10

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส- ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส- ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั#นจากธนาคาร
เจ้าหนี# การค้า
กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
กิจการที'ไม่เกี'ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี
หนี# สินหมุนเวียนอื'น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนื# อื'น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าสมาชิ กรอตัดบัญชี
อื'น ๆ
รวมหนี# สินหมุนเวียนอื'น
รวมหนีส- ิ นหมุนเวียน
หนีส- ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที'ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ' งปี
รวมหนีส- ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส- ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

2553

2552

16

575,000,000

570,000,000

555,000,000

570,000,000

8

4,715,183
103,353,114
80,000,000

5,212,581
85,068,451
107,500,000

18,471,001
57,790,774
80,000,000

20,263,863
43,007,044
107,500,000

72,195,144
22,654,081
8,045,681
73,426,373
76,703,596
253,024,875
1,016,093,172

53,371,527
20,701,710
5,442,841
68,680,596
56,246,098
204,442,772
972,223,804

66,125,356
21,416,543
69,111,202
59,067,648
215,720,749
926,982,524

50,402,607
20,701,711
64,442,849
45,398,302
180,945,469
921,716,376

17

5,880,000

-

-

-

18

22,500,000
28,380,000
1,044,473,172

102,500,000
102,500,000
1,074,723,804

22,500,000
22,500,000
949,482,524

102,500,000
102,500,000
1,024,216,376

18

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

19

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
รวมหนีส- ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

กรรมการ

2553

2552

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
285,373,675
335,873,675
835,873,675
835,873,675
1,880,346,847

50,500,000
227,165,842
277,665,842
777,665,842
777,665,842
1,852,389,646

50,500,000
233,516,329
284,016,329
784,016,329
784,016,329
1,733,498,853

50,500,000
188,037,757
238,537,757
738,537,757
738,537,757
1,762,754,133

-

-

-

-

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั-นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้ บริการ
รายได้อื'น
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้อื'นๆ
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับปี

หมายเหตุ
20

8

11
8

22

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ส่ วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขั-นพืน- ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที'เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
1,523,392,142
1,363,030,218
(1,087,735,991) (1,099,022,521)
435,656,151
264,007,697
(219,615,554)
(214,273,134)
(130,199,279)
(142,396,297)
(49,964,805)
(63,753,225)
35,876,513
(156,414,959)

2553
1,815,112,813
(1,265,079,766)
550,033,047
(231,284,080)
(156,523,836)
(78,766,103)
83,459,028

2552
1,610,262,788
(1,235,734,155)
374,528,633
(238,359,563)
(172,415,189)
(84,468,612)
(120,714,731)

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

480,000
1,011,136
21,073,116
(98,150,479)
(27,036,864)
(125,187,343)
27,256,356
(97,930,987)

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

31,340,000
480,000
1,022,979
19,746,392
(103,825,588)
(27,036,864)
(130,862,452)
39,831,938
(91,030,514)

83,207,833

(97,930,987)

70,478,572

(91,030,514)

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

(97,930,987)

0.17

(0.20)

0.14

(0.18)

23

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั-งสิ-นทีรับรู้ สําหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั-งสิ-นทีรับรู้ สําหรับปี
เงินปันผล
ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยของบริษัทย่ อยเพิมขึนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

24

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี#

หุ ้นสามัญ
ที'ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นส่วนน้อย
ของบริ ษทั ย่อย

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

355,096,829
(97,930,987)
(97,930,987)
(30,000,000)
227,165,842

905,596,829
(97,930,987)
(97,930,987)
(30,000,000)
777,665,842

-

500,000,000
-

50,500,000
-

227,165,842
83,207,833
83,207,833
(25,000,000)

777,665,842
83,207,833
83,207,833
(25,000,000)

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

500,000,000

50,500,000

285,373,675

835,873,675

4,900,000
-

รวม
905,596,829
(97,930,987)
(97,930,987)
(30,000,000)
777,665,842
777,665,842
78,307,833
78,307,833
(25,000,000)
4,900,000
835,873,675
-

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551
ขาดทุนสุ ทธิ สาํ หรับปี
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั-งสิ-นทีรับรู้สําหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทั-งสิ-นทีรับรู้สําหรับปี
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

24

24

หุ ้นสามัญ
ที'ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
50,500,000
50,500,000
50,500,000
50,500,000

รวม

309,068,271
(91,030,514)
(91,030,514)
(30,000,000)
188,037,757

859,568,271
(91,030,514)
(91,030,514)
(30,000,000)
738,537,757

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเผื'อหนี# สงสัยจะสู ญ
โอนกลับบัญชี ค่าเผื'อสิ นค้ารับคืน
ค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับบัญชี )
โอนกลับบัญชี ค่าเผื'อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื'อการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี#ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี# สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ'มขึ#น) ลดลง
ลูกหนี# การค้า
ลูกหนี# กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น
หนี# สินดําเนิ นงานเพิ'มขึ#น (ลดลง)
เจ้าหนี# การค้า
หนี# สินหมุนเวียนอื'น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี#ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

96,727,616

(125,187,343)

74,652,829

(130,862,452)

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

639,691
(3,389,209)
3,927,648
(480,000)
129,489,545
(1,011,136)
4,024,373
27,036,864

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

3,021,800
(3,389,209)
(735,112)
(480,000)
(31,340,000)
127,518,810
(1,022,979)
4,024,373
27,036,864

252,622,233

35,050,433

193,947,902

(6,227,905)

(95,862,667)
5,669
(21,088,883)
1,672,161
(976,524)

14,427,585
(8)
148,199,944
27,702,422
264,947

(48,433,258)
(147,830)
(18,311,955)
(1,181,650)
811,109

(511,942)
(14,421)
150,817,174
31,259,850
211,563

17,787,265
46,073,102
200,232,356
(22,934,085)
(36,652,200)
140,646,071

3,879,557
(19,572,876)
209,952,004
(27,475,981)
(31,689,783)
150,786,240

12,990,868
33,948,322
173,623,508
(22,724,349)
(19,266,559)
131,632,600

5,681,519
(19,066,422)
162,149,416
(27,475,981)
(17,006,823)
117,666,612

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื# อสิ ทธิ การใช้อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื# ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื# อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั#นจากธนาคาร (จ่ายชําระคืน)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน- (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการที'มิใช่เงินสด
เจ้าหนี# จากการซื# ออุปกรณ์เพิ'มขึ#น (ลดลง)
เจ้าหนี# จากการซื# อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เพิ'มขึ#น (ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ' งของงบการเงินนี#

2552

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

2,693,408
(40,559,429)
(51,678,402)
(89,544,423)

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

44,000,000
2,693,408
(37,951,325)
(51,414,972)
(42,672,889)

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

8,217,334
60,000,000
(100,000,000)
(30,000,000)
(61,782,666)
(540,849)
71,437,837
70,896,988

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

8,217,334
60,000,000
(100,000,000)
(30,000,000)
(61,782,666)
13,211,057
14,332,192
27,543,249

-

-

-

-

1,204,094
390,470

(1,057,737)
536,790

442,987
390,470

(962,921)
536,790

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ น บริ ษทั จากัด และแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การผลิต
และจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อ โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 136 ถนน
สุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดในพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ยกเว้นการถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้โดย แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
30 มกราคม 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโย
บัญชี

บายการ

1

2.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริษัทย่ อย
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จากัด
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด (ถือหุ น้
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ และร้อยละ 51
โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จากัด)
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2553)
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จากัด
(ถือหุ น้ ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั โพสต์
อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด)

2.3

อัตราร้อยละของการ จัดตั้งขึ้นใน
ถือหุ น้
ประเทศ
2553
2552

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่
รวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์
รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

ร้อยละของรายได้ที่
รวมอยูใ่ นรายได้รวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100
100
100

100
100
100

ไทย
ไทย
ไทย

0.01
5.24
1.37

0.01
4.77
0.91

9.99
2.21

10.15
2.14

ผลิตรายการโทรทัศน์

51

-

ไทย

2.87

-

4.09

-

ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร

51

51

ไทย

2.37

1.89

3.60

3.75

ลักษณะธุ รกิจ

ให้เช่าชื่อสื่ ออิเล็คทรอนิคส์
ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร
ผลิตและจาหน่ายนิตยสาร

ข)

บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มารวมในการจัดทา
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั ฯมีอานาจ ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย ) จนถึงวันที่
บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน และรายการค้าระหว่างกัน
ที่มีสาระสาคัญได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย คือ จานวน กาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่ อย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ น ของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน รวมและ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบดุลรวม

บริ ษทั ฯได้จดั ทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างปี ปั จจุ บัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก มาตรฐานการ บัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ทนั ที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปล งประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกั บบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กาไรต่อหุ น้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุ รกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระ ยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเ ชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินสาหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้ที่ฝ่าย
บริ หารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่นามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้กิจการรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว ซึ่ง รวมถึง กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สิน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ตามกฎหมายแรงงาน หรื อจากโครงการ
ผลประโยชน์อื่นที่ให้กบั พนักงาน โดยใช้การคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมี ต่องบ
การเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบ ริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์รับรู้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การโฆษณารับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้ น ซึ่ งตามปกติการให้บริ การจะถือว่าเสร็ จ
สิ้ นลงเมื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจาหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จาก ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ซึ่ ง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
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4.4

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

4.5

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)
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง บริ ษทั ฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเ ปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกเป็ นรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ต่ากว่า ) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึก เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ในงบกาไรขาดทุน ในกรณี ที่มีการ จาหน่ายเงินลงทุน เพียง
บางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วธิ ี ถ ั วเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก

4.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุก
โดยประมาณดังนี้

ารใช้งาน
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อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3-15 ปี
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 ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตาม บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7

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

4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ไม่ได้มาจากการรวมธุ รกิจ รับรู้ ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรับรู้
รายการครั้งแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่าง มีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่าย
และวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สิ ทธิการใช้อุปกรณ์

อายุการให้ประโยชน์
3 - 10 ปี
1 ปี ตามอายุของสัญญาร่ วมผลิตรายการข่าว

ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง
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4.9

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในงบกาไรขาดทุนทันที
ภายหลังการรับรู ้ค่าความนิยมเริ่ มแรกแล้ว บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อย
ค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อย
ค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัต ถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิยมที่
เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด ) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทาการ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อ
กลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าใ นงบกาไร
ขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปั จจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยง านจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยรับรู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ใน
งบดุล และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบั ญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หม ายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูก บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั หรื อ บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มี อิทธิพลอย่างเป็ น สาระสาคัญ ต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.12 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สิ นทรัพ ย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการ
ดาเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษ ั ทฯและบริ ษทั ย่อย จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทาการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมู ลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ ง
เหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็ม
ใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็
ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับ รู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายกา รผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังงบกาไรขาดทุนทันที
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษัทย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาคัญ มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน หรื 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 หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ในการประมาณค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการรับคืนสิ นค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาดใน
ขณะนั้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ จะตั้ง ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาว่า 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 หารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทาการทบทวนอายุการใช้งานและมูล ค่าซากใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่ มแรกและการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้น จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคต ซึ่ งรวมถึงการใช้วธิ ีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ในบัญชี เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินนั้น ได้ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ควร
รับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่
ได้มีการประมาณการไว้
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
535,000
535,000
6,209,761
27,008,249
6,744,761
27,543,249

งบการเงินรวม
2553
2552
628,611
535,000
59,885,194
70,361,988
60,513,805
70,896,988

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจา มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25
ถึง 1.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.50 ต่อปี )
7.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกาหนดชาระได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
รวม
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
7-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

-

-

1,250,000

-

-

-

12,310,000
683,160
14,243,160

-

204,815,357

162,435,838

129,823,950

121,674,481

207,770,141
20,120,918
11,750,420
12,047,305
456,504,141
456,504,141
(14,789,507)
(7,355,358)
434,359,276

172,018,953
11,598,167
6,077,762
8,510,754
360,641,474
360,641,474
(12,275,964)
(7,986,373)
340,379,137

160,250,126
15,530,343
10,478,074
12,047,305
328,129,798
342,372,958
(14,607,351)
(7,355,358)
320,410,249

147,712,637
10,993,152
5,150,610
8,408,820
293,939,700
293,939,700
(12,021,800)
(7,986,373)
273,931,527
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการ ธุ รกิจที่สาคัญกับบุคลลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2553
2552
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าบริ การในการผลิตรายการ
โทรทัศน์
ค่าโฆษณาจ่าย
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยรับ

รายการธุรกิจกับกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
(ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา
ค่าโฆษณาจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้ค่าโฆษณา
ดอกเบี้ยรับ

ค่าเช่าเวลาออกอากาศวิทยุจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

-

-

30.7
6.3
23.6
42.0

28.8
6.1
6.9
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

-

-

24.4
0.9
0.2

6.4
-

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิง
กับอัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายใหญ่ช้ นั ดีประเภท
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลา
(MLR)

17.7
0.1
0.2

19.6
0.1
0.1

36.2
0.1
0.3
0.4

40.0
0.1
0.3
0.3

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

0.1

0.7
0.2

0.1

0.7
0.2

-

0.7

-

0.7

ราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิง
กับอัตราดอกเบี้ย
ประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชีที่ธนาคารพาณิ ชย์
เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ช้ นั ดี
(MOR)
ราคาตลาด
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ยอดคง ค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่
รายละเอียดดังนี้

31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษัทร่ วม
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
บริษัทร่ วม
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม - สุทธิ
รวมเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

-

-

14,243,160

-

3,825
3,825

9,494
9,494

189,949
7,807
197,756

37,221
12,705
49,926

-

-

-

-

6,120,000
6,120,000

-

960,000
(960,000)
-

2,400,000
(1,920,000)
480,000
480,000

960,000
(960,000)
6,120,000

2,400,000
(1,920,000)
480,000
480,000

ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด ได้รับเงินกูย้ มื จานวน 6.1 ล้านบาท จากบริ ษทั ฯ โดยเงิน
ให้กยู้ มื นี้มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่
ชั้นดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง บริ ษทั ฯไม่มีความตั้งใจจะ
เรี ยกคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ฯจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงิน
กูย้ มื ระยะยาว
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2551 บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด ได้รับเงินกูย้ มื จานวน 2.4 ล้านบาท
จากบริ ษทั ฯ โดยเงินให้กยู้ มื นี้มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิ ชย์เรี ยกเ ก็บจากลูกหนี้ช้ นั ดี (MOR) เนื่องจากใน
ระหว่างปี 2551 บริ ษทั ดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯจึงบันทึก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจาก
เงินให้กยู้ มื จานวนนี้ ไว้ในบัญชี เต็มจานวน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ดังกล่าวได้ชาระ
เงินกูย้ มื เป็ น จานวนเงินรวมประมาณ 1.4 ล้า นบาท คืนแก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงโอนกลับ ค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื นี้เป็ นรายได้ในงบกาไรขาดทุน
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด ได้รับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล มีเดีย จากัด เพิ่มเติมเป็ นจานวน 3.0 ล้านบาท (2552: 7.0 ล้านบาท) โดยเงินให้กยู้ มื นี้มีกาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ 4
แห่ง
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
รวมเจ้าหนี้การค้าบริ ษทั ย่อย
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จากัด
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

7,443,309
1,404,870
8,848,179

7,947,329
1,678,613
9,625,942

4,715,183
4,715,183
4,715,183

5,212,581
5,212,581
5,212,581

9,622,822
9,622,822
18,471,001

10,637,921
10,637,921
20,263,863

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายสาหรับ เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบาเหน็จ
ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นจานวนเงิน 78.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ : 50.0 ล้านบาท) (2552:
84.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 63.8 ล้านบาท))
ภาระค้ าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กบั บริ ษ ั ทย่อย แห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 27.4 ก)
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
2553
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
39,938,855
วัตถุดิบ
61,211,407
วัตถุดิบระหว่างทาง
4,588,903
12,312,708
อื่นๆ
118,051,873
รวม

2552
23,782,696
60,907,324
4,557,021
7,715,949
96,962,990

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
2553
2552
(16,786,228) (12,341,889)
(1,369,361) (1,336,703)
(1,464,663)
(449,029)
(19,620,252) (14,127,621)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2553
2552
23,152,627 11,440,807
59,842,046 59,570,621
4,588,903
4,557,021
10,848,045
7,266,920
98,431,621 82,835,369
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(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
2553
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
30,075,846
วัตถุดิบ
61,211,407
วัตถุดิบระหว่างทาง
4,588,903
6,600,592
อื่นๆ
102,476,748
รวม

10.

2552
16,105,110
60,907,324
4,557,021
2,595,338
84,164,793

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
2553
2552
(4,800,000) (2,414,000)
(1,369,361) (1,336,703)
(1,319,022)
(264,424)
(7,488,383) (4,015,127)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2553
2552
25,275,846 13,691,110
59,842,046 59,570,621
4,588,903
4,557,021
5,281,570
2,330,914
94,988,365 80,149,666

สิ ทธิการใช้ อุปกรณ์ รอตัดบัญชี
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์เป็ นรายจ่ายค่าอุปกรณ์สาหรับใช้ในการดาเนินงาน ในฐานะผูร้ ่ วมผลิตรายการข่าว
ประจาวันเพื่อเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นผูจ้ ดั หา
และมีสิทธิในการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.6 ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าว จะตกเป็ นของ หน่วยงานรัฐบาล
ดังกล่าวนับจากวันที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยส่ งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั้น
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีสาหรับปี 2553 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี (รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
6,883,543
(4,316,840)
2,566,703
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11.

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2553
2552

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

25,000
50,000,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
49
49

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
2553
2552
25,000
2,450

25,000
2,450

25,000,000

100

100

100,980,000 100,890,000

-

51

-

5,100,000
106,107,450 100,917,450

บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
มูลค่าของเงินลงทุนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันลงทุนเพิ่มในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2551 มีจานวน 59.3 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าความ
นิยมในงบดุ ลรวม ต่อมาค่าความนิยมจานวนนี้ลดลงเป็ นจานวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8 ล้านบาท
เนื่องจากการเริ่ มถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย จากัด ในระหว่างปี 2552
ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
เป็ น จานวนรวม 44.0 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกเงินปันผลรับจานวน 12.7 ล้านบาท โดยหักจาก
บัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เนื่องจาก เงินปั นผลรับจานวนดังกล่าวถือเป็ นการคืนเงินลงทุนสาหรับ
การลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล มีเดีย จากัด และจานวนที่เหลือ 31.3 ล้านบาท
บันทึกเป็ นเงินปั นผลรับในงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี 2552
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด เป็ น
จานวน 28.0 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกเงินปั นผลจานวนนี้เป็ น เงินปั นผลรับในงบกาไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสาหรับปี 2553
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บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ น้ สามัญใหม่ของบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ (บริ ษทั โพสต์ นิวส์
จากัด) จานวน 51,000 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 5.1 ล้านบาท หรื อ คิด
เป็ นร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ลักษณะธุ รกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตรายการวิทยุ

ไทย

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2553 2552
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

สุ ทธิ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2553
2552

ราคาทุน
2553

2552

10,000,000 10,000,000
(10,000,000) (10,000,000)
-

2,704,142
(2,704,142)
-

2,704,142
(2,704,142)
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุ รกิจ

ผลิตรายการวิทยุ

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40

ราคาทุน - สุ ทธิ
2553
10,000,000
(10,000,000)
-

2552
10,000,000
(10,000,000)
-

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

บริ ษทั
บริ ษทั แฟลช นิ วส์ จากัด

ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
23
23

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
13
14

หนี้ สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
7
9

รายได้รวมสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
18
27

(หน่วย: ล้านบาท)
กาไรสุทธิสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
2
1
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13.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ต่อไปนี้
ทุน
ชาระแล้ว

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ
Singapore Press Holdings Limited 27,393,300,000
0.00
14.

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
2553
2552
16,124

16,124

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่วนที่จาหน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ
เครื่ องจักรและ สานักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

รวม

202,076
202,076

859,496
859,496

1,116,418
9,587
(107,434)
6,034
1,024,605

144,219
5,748
2,913
152,880

7,698
1,319
(8,947)
70

2,329,907
16,654
(107,434)
2,239,127

-

541,649
42,867
584,516

548,173
68,498
(103,969)
512,702

134,184
4,199
138,383

-

1,224,006
115,564
(103,969)
1,235,601

31 ธันวาคม 2552

202,076

317,847

568,245

10,035

7,698

1,105,901

31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

202,076

274,980

511,903

14,497

70

1,003,526

2552 (91.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

115,164

2553 (91.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิ ต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

115,564
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ อง
ตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักร
สานักงาน และอุปกรณ์
เครื่ องจักร
และ
ระหว่าง
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
ติดตั้ง

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
202,076
859,495
1,108,474
140,046
7,698
ซื้อเพิ่ม
8,465
793
1,074
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
(107,318)
6,034
2,668
(8,702)
โอนเข้า (โอนออก)
202,076
859,495
1,015,655
143,507
70
31 ธันวาคม 2553
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
541,649
542,374
131,066
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
42,867
67,235
3,686
ค่าเสื่ อมราคาของส่วนที่จาหน่าย
(103,856)
/ ตัดจาหน่าย
584,516
505,753
134,752
31 ธันวาคม 2553
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
202,076
317,846
566,100
8,980
7,698
31 ธันวาคม 2552
202,076
274,979
509,902
8,755
70
31 ธันวาคม 2553
ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี
2552 (91.0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร)
2553 (91.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร)

รวม
2,317,789
10,332
(107,318)
2,220,803
1,215,089
113,788
(103,856)
1,225,021
1,102,700
995,782

113,607
113,788

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ง ซึ่ง
ตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 406 ล้านบาท (2552: 473 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 398 ล้านบาท
2552: 469 ล้านบาท)
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15.

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์

ราคาทุน
1 มกราคม
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รับโอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
31 ธันวาคม
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสะสมของส่วนที่จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม
รับโอนค่าเผื่อการด้อยค่าจากสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าบันทึก (โอนกลับ) ระหว่างปี
31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจาหน่าย
รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

งบการเงินรวม
2553
2552

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

207,281
26,922
(112)
234,091

153,449
52,246
(3,940)
5,526
207,281

200,419
26,768
(112)
227,075

146,850
51,983
(3,940)
5,526
200,419

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

90,324
(3,335)
14,326
101,315

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

84,968
(3,335)
13,912
95,545

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

3,382
4,024
7,406
98,560

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

3,382
4,024
7,406
97,468

15,719
2,411
18,130

12,329
1,997
14,326

15,719
2,185
17,904

12,329
1,583
13,912

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 อายุการตัดจาหน่ายคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ1 - 10 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้รวมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้งเป็ น
จานวน 47.8 ล้านบาท (2552: 34.0 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จานวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
มีจานวนเงินประมาณ 50.6 ล้านบาท (2552: 31.1 ล้านบาท)
16.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี (อัตรา
ดอกเบี้ยสู งสุ ดสาหรับเงินกูย้ มื ระยะสั้น)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยของ
บริ ษทั ย่อย
21

17.

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งมียอดคงเหลือของเงินกูย้ มื สกุล บาทจากผูถ้ ือหุ น้ ส่ วน
น้อย ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา
(MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตามผูถ้ ือหุ น้ ส่ วน
น้อยของบริ ษทั ย่อยได้ให้คายืนยันที่จะไม่เรี ยกคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวในระยะอีก
12 เดือนข้างหน้า
บริ ษทั ย่อยจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว

18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวสกุลบาทของบริ ษทั ฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้

เงินกู้
1
2
3

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
อัตราคงที่สาหรับสองปี แรกและ
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่งอ้างอิงกับ MLR*
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่กาหนดใน
สัญญา
อัตราคงที่สาหรับสองปี แรกและ
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่งอ้างอิงกับ MLR*

การชาระคืนเงินต้น
ทุกหกเดือน งวดละ 50 ล้านบาท
เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2549
ทุกหกเดือน งวดละ 25 ล้านบาท
เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553
ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ล้านบาท
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

(หน่วย: บาท)
2552
50,000,000

50,000,000

100,000,000

52,500,000

60,000,000

102,500,000
(80,000,000)
22,500,000

210,000,000
(107,500,000)
102,500,000

2553

(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกูย้ มื แบบมีกาหนดระยะเวลา)

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื ของเงินกู้ 3 บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการดารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน
19.

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ .ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้

20.

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การสาหรับ ปี 2553 ได้รวมรายได้จากการขายสิ นค้าและรายได้ค่าโฆษณา
ที่ไม่ได้รับชาระเป็ นตัวเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะไม่เหมือนกันกับ
บริ ษทั อื่นเป็ นจานวน 63.8 ล้านบาท (2552: 74.5 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ : 84.7 ล้านบาท
(2552: 71.7 ล้านบาท))
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21.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การข้อมูลข่าว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา - เพิ่มขึ้น (ลดลง)

22.

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

665,967,160
138,012,092
109,168,777
44,724,854
42,871,426
433,910,534

666,855,815
129,489,545
127,010,225
46,955,875
40,083,444
498,745,124

559,594,095
131,692,460
110,319,292
41,440,165
33,109,419
356,025,176

599,873,426
127,518,810
97,617,270
46,955,875
32,951,863
417,489,328

20,752,918

(9,035,852)

17,975,990

(6,391,993)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี 2553 และ 2552 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2553
2552
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ปรับปรุ งภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวมภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา (บันทึกระหว่างปี )
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของบริ ษทั ฯ
จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2554 เนื่องจาก
บริ ษทั ฯหมดสิ ทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

18,642,957
(79,501)
18,563,456

13,739,828
(484,669)
13,255,159

(76,833)
(76,833)

(484,669)
(484,669)

(1,958,517)
9,505,500

(711,589)
(39,799,926)

(1,909,640)
452,657
13,851,386 (39,799,926)

(7,690,656)
(143,673)

(40,511,515)

(7,690,656)
4,251,090 (39,347,269)

18,419,783

(27,256,356)

4,174,257

(39,831,938)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างภาษีเงินได้ กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี 2553 และ 2552 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2553
2552
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล

96,727,616

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(125,187,343)

74,652,829

(130,862,452)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
25% และ 30 % 25% และ 30 %
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล คูณอัตราภาษี
26,781,503
(31,296,836)
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้ปัจจุบนั จากปี
ก่อน
(79,501)
(484,669)
ขาดทุนทางภาษีที่ถกู ใช้ประโยชน์ในปี
ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี
(1,187,603)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ของบริ ษทั ฯจากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ
30 ในปี 2554 เนื่องจากบริ ษทั ฯหมด
สิ ทธิ ประโยชน์การลดหย่อนภาษี
(7,690,656)
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
596,040
4,525,149
เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
18,419,783
(27,256,356)
ในงบกาไรขาดทุน

25%

25%

18,663,207

(32,715,613)

(76,833)

(484,669)

-

-

(7,690,656)

-

278,539
(7,000,000)

1,218,344
(7,850,000)

4,174,257

(39,831,938)
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้

ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ ืมและเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2553
2552
35,484,135
39,505,344

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
31,138,249 39,505,344

10,937,940
4,436,852
2,059,111
5,185,416
2,078,809

10,629,940
3,071,500
2,296,407
3,597,752
718,177

3,288,000
4,382,205
1,123,158
2,246,515
2,078,809

2,980,000
3,005,450
1,036,007
1,003,782
718,177

1,886,999
39,796
62,109,058

1,851,684
217,748
61,888,552

1,886,999
46,143,935

1,851,684
217,748
50,318,192

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ซ่ ึ งไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเงิน 42.2 ล้านบาท (2552: 53.9 ล้านบาท) เนื่องจาก
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อ ฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั
บริ ษทั ฯไม่จาเป็ นต้องรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นจานวน 24.1 ล้านบาท (2552: 17.7 ล้านบาท)
เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ดังกล่าว
23.

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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24.

เงินปันผล

เงินปันผล

25.

อนุมตั ิโดย

จานวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
(บาทต่อหุน้ )

เงินปันผลงวดสุ ดท้ายสาหรับปี 2551 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
วันที่ 10 เมษายน 2552
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2552

30,000,000
30,000,000

0.06

เงินปันผลระหว่างกาลสาหรับปี
2553
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2553

25,000,000
25,000,000

0.05

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการหลักในปัจจุบนั คือ การผลิตและจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
และหนังสื อ ซึ่ งดาเนินธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ ดังนั้น รายได้ กาไร และ
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยว ข้องกับส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้

26.

กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 7
ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 24.6 ล้านบาท (2552: 26.5 ล้าน
บาท)

27.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนและค่าบริ การที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ ออุปกรณ์ ดังนี้
2553
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี

23.7
90.9

(หน่วย: ล้านบาท)
2552
35.5
117.5

27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อกระดาษ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อ กระดาษหนังสื อพิมพ์เป็ นจานวนเงิน
0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ
7.5 ล้านบาท (255 2: 0.2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าประมาณ 5.8 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันซึ่ งถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เกี่ยวกับการซื้ อกระดาษพิมพ์นิตยสารตาม
อัตราและปริ มาณที่ระบุไว้ในสัญญา
27.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้ทาสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าจากบริ ษทั ในต่างประเทศ ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง
อายุของสัญญาสรุ 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

3

27.4 การคา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระค้ าประกันวงเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อย แห่งหนึ่ง ในวงเงิน
10.2 ล้านบาท
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 10.2 ล้านบาท (2552: 4.4 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
27.5 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีหมิ่นประมาทจานวน 2 คดี และคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
แรงงานจานวน 2 คดี ซึ่ งเกิดจากการดาเนินธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ ถึงแม้ผลของคดียงั ไม่สามารถ
คาดได้ในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินโดยรวมของบริ ษทั ฯ
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27.6 สั ญญาทีส่ าคัญ
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งให้เป็ นผูร้ ่ วมผลิตรายการข่าว
ประจาวันเพื่อเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ซึ่ ง บริ ษทั ฯตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คู่สัญญา ในรู ปของ
เงินสด การจัดหาอุปกรณ์ การจัดหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริ การโฆษณา ตามเงื่อนไข และ
จานวนที่ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่ งข้อตกลงดังกล่าวมีอายุหนึ่งปี เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553
28.

เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิย ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 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 ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเ นื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ มื แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจา กจานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้
การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐาน
ของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน )
ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
อัตราดอกเบี้ย
น้อยกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

0.1
-

49.5
-

10.9
434.4

60.5

0.25 – 1.25
-

445.3

434.4
494.9

0.1

49.5

-

575.0
-

108.1

575.0
108.1

MMR

72.5

5.9
30.0

-

-

72.5

610.9

108.1

อ้างอิงกับอัตรา

5.9
MLR
102.5 อัตราคงที่และ MLR
ลบ อัตราคงที่
791.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
อัตราดอกเบี้ย
น้อยกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

-

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

-

5.8
320.4

6.7
320.4

6.1
7.0

326.2

6.1
333.2

-

555.0

-

555.0

72.5

30.0

-

72.5

585.0

76.3

-

0.9

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

76.3

0.5 - 1.25
-

อ้างอิงกับอัตรา
MLR และ MOR
MMR

76.3
102.5 อัตราคงที่และ MLR
ลบอัตราคงที่
733.8
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญ อันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อสิ นค้า และ
บริ การเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไม่มีสัญ ญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ
28.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สั้น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
29.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสม การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน การเงินในส่ วนที่เกี่ยวกับการดารงอัตราส่ วนหนี้
ต่อทุน
ทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการคานวณอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย หุน้ สามัญและ
กาไรสะสม
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ นโยบาย หรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการทุน

30.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
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