บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพำะของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ณรงค์ พันตำวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2558

2

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6
7, 8
9
7

101,701,411
652,281,838
85,063,274
35,254,293
62,274,146
936,574,962

76,921,966
649,894,905
94,897,660
36,420,860
50,968,852
909,104,243

60,525,406
534,963,644
83,760,397
138,250,000
28,377,902
25,990,931
871,868,280

15,063,708
520,934,406
94,404,590
47,550,000
23,178,676
20,324,344
721,455,724

10
11
12
13
10
14
24

983,250,205
53,769,227
145,703,987
51,653,029
15,183,497
1,249,559,945
2,186,134,907

940,609,388
53,769,227
117,012,485
45,318,755
16,905,717
1,173,615,572
2,082,719,815

100,892,450
881,787,168
117,269,469
32,412,407
1,996,377
1,134,357,871
2,006,226,151

125,892,450
929,272,688
112,174,395
25,882,834
2,712,628
1,195,934,995
1,917,390,719

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
15
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
7, 16
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
17
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
18
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
19
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
18
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
19
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
20
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

448,000,000
402,501,836

396,795,538
299,052,863

448,000,000
323,575,150

396,795,538
246,969,379

5,880,000
241,666,000

5,880,000
100,000,000

241,666,000

100,000,000

4,859,905
2,040,360
77,078,463
99,140,082
1,281,166,646

4,371,743
2,238,145
78,724,509
105,353,797
992,416,595

4,859,905
64,615,776
74,860,201
1,157,577,032

4,371,743
67,415,195
89,822,758
905,374,613

208,334,000

150,000,000

208,334,000

150,000,000

3,471,550
88,909,644
300,715,194
1,581,881,840

8,574,147
74,606,387
233,180,534
1,225,597,129

3,471,550
84,640,921
296,446,471
1,454,023,503

8,574,147
72,920,725
231,494,872
1,136,869,485

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

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
56,825,091
607,325,091
(3,072,024)
604,253,067
2,186,134,907
-

50,500,000
309,180,217
859,680,217
(2,557,531)
857,122,686
2,082,719,815
-

50,500,000
1,702,648
552,202,648
552,202,648
2,006,226,151
-

50,500,000
230,021,234
780,521,234
780,521,234
1,917,390,719
-

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้ บริการ
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
อื่นๆ
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
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2,258,726,734
(1,739,806,778)
518,919,956
(343,473,400)
(335,190,603)
(159,744,047)

2,446,980,146
(1,690,305,871)
756,674,275
(319,986,536)
(281,852,220)
154,835,519

1,809,036,868
(1,353,901,383)
455,135,485
(247,743,003)
(362,746,208)
(155,353,726)

2,066,405,974
(1,414,151,060)
652,254,914
(259,868,764)
(215,221,678)
177,164,472

10

250,880
395,749
21,877,124
(137,220,294)
(28,436,562)
(165,656,856)
(2,970,312)
(168,627,168)

250,880
27,706,790
182,793,189
(25,034,248)
157,758,941
(37,661,583)
120,097,358

1,082,678
33,753,694
(120,517,354)
(28,137,813)
(148,655,167)
3,866,341
(144,788,826)

25,294,005
202,458,477
(24,561,783)
177,896,694
(39,267,488)
138,629,206

(17,639,688)
3,397,237
(14,242,451)

(9,110,652)
1,824,117
(7,286,535)

(16,912,199)
3,382,439
(13,529,760)

(8,923,005)
1,784,601
(7,138,404)

(182,869,619)

112,810,823

(158,318,586)

131,490,802

24

20
24

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

(168,112,675)
(514,493)
(168,627,168)

128,885,083
(8,787,725)
120,097,358

(144,788,826)

138,629,206

(182,355,126)
(514,493)
(182,869,619)

121,598,548
(8,787,725)
112,810,823

(158,318,586)

131,490,802

(0.34)

0.26

(0.29)

0.28

25

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หุน้ สามัญ
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
50,500,000
50,500,000
50,500,000
50,500,000

287,581,669
128,885,083
(7,286,535)
121,598,548
(100,000,000)
309,180,217
309,180,217
(168,112,675)
(14,242,451)
(182,355,126)
(70,000,000)
56,825,091

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
838,081,669
128,885,083
(7,286,535)
121,598,548
(100,000,000)
859,680,217
859,680,217
(168,112,675)
(14,242,451)
(182,355,126)
(70,000,000)
607,325,091

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

6,230,194
(8,787,725)
(8,787,725)
(2,557,531)

844,311,863
120,097,358
(7,286,535)
112,810,823
(100,000,000)
857,122,686

(2,557,531)
(514,493)
(514,493)
(3,072,024)

857,122,686
(168,627,168)
(14,242,451)
(182,869,619)
(70,000,000)
604,253,067
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
หุ ้นสามัญ
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

198,530,432
138,629,206
(7,138,404)
131,490,802
(100,000,000)
230,021,234

749,030,432
138,629,206
(7,138,404)
131,490,802
(100,000,000)
780,521,234

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

230,021,234
(144,788,826)
(13,529,760)
(158,318,586)
(70,000,000)
1,702,648

780,521,234
(144,788,826)
(13,529,760)
(158,318,586)
(70,000,000)
552,202,648
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น
เงินปั นผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(165,656,856)

157,758,941

(148,655,167)

177,896,694

4,186,002
108,240
(1,719,450)
(250,880)
137,247,986
(963,097)
4,144,912
(179,069)
10,874,263
28,586,927

5,544,629
1,095,234
6,094,337
16,124
(250,880)
112,929,671
2,165,663
(271,179)
6,191,485
25,034,248

3,073,321
108,240
(2,457,111)
96,300,000
25,000,000
119,905,739
(963,664)
(179,069)
8,218,966
28,167,529

497,996
1,095,234
5,004,891
3,570,000
5,100,000
16,124
107,668,454
1,495,655
(271,179)
6,046,627
24,561,783

16,378,978

316,308,273

128,518,784

332,682,279

(6,681,175)
11,553,836
(11,101,430)
1,722,220

5,666,886
(16,922,023)
20,976,563
(8,372,196)

14,421,283
13,101,304
(5,666,587)
716,251

(5,516,990)
(17,648,275)
48,175,880
(729,308)

92,882,038
(7,859,761)
(14,210,694)
82,684,012
(23,563,712)
(5,142,431)
53,977,869

(7,806,713)
15,598,331
(10,591,307)
314,857,814
(23,568,623)
(51,361,987)
239,927,204

84,221,392
(17,761,976)
(13,410,969)
204,139,482
(27,220,307)
(4,480,019)
172,439,156

(3,410,023)
11,450,889
(10,013,216)
354,991,236
(23,722,547)
(37,095,303)
294,173,386

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการซื้ ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ท่ียงั ไม่ได้จ่ายชําระ
รายการขายอุปกรณ์ให้กบั บริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้รับชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

250,880
19,969,046
(172,291,040)
(53,025,068)
(205,096,182)

250,880
192,734
(143,409,306)
(40,019,431)
(182,985,123)

(187,000,000)
18,536,554
(106,862,719)
(27,549,051)
(302,875,216)

(45,000,000)
(24,975,000)
131,987
(136,134,799)
(38,123,620)
(244,101,432)

51,204,462
300,000,000
(100,000,000)
(5,306,704)
(70,000,000)
175,897,758
24,779,445
76,921,966
101,701,411
-

163,250,560
(100,000,000)
(5,044,284)
(100,000,000)
(41,793,724)
15,148,357
61,773,609
76,921,966
-

51,204,462
300,000,000
(100,000,000)
(5,306,704)
(70,000,000)
175,897,758
45,461,698
15,063,708
60,525,406
-

163,250,560
(100,000,000)
(5,044,284)
(10,000,000)
(100,000,000)
(51,793,724)
(1,721,770)
16,785,478
15,063,708
-

26,183,889
-

19,944,517
-

11,349,286
31,632,082

19,219,860
-

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ กำรผลิ ตและจำหน่ ำยหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสำร และหนังสื อ
และกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ ลงวันที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ น นี้ ได้จดั ท ำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ รำคำทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำ งอื่ น ในนโยบำย
กำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ ง จำกัด (มหำชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) กับบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จำกัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
และร้อยละ 51 โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด)
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด)

ให้เช่ำชื่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำร
ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำร

100

100

ไทย

100
100

100
100

ไทย
ไทย

ลงทุน
ลงทุน

100
100

100
100

ไทย
ไทย

1

บริ ษทั

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จำกัด
กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จำกัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด)

2.3

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำร

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ
51
51

ไทย

70

70

ไทย

ข)

บริ ษ ทั โพสต์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล มี เดี ย จำกัด มี สั ดส่ วนกำรถื อหุ ้นในบริ ษ ทั โพสต์-เอซี พี
จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั โพสต์-เอซี พี จำกัด และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ร้ อ ยละ 51 ในบริ ษ ัท ดัง กล่ ำว อย่ำ งไรก็ ต ำม ภำยใต้สั ญ ญำร่ ว มทุ น ระหว่ำ งบริ ษ ัท โพสต์
อิ นเตอร์ เนชั่นแนล มี เดี ย จำกัด กับ ผูร้ ่ วมทุ น บริ ษทั โพสต์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล มี เดี ย จำกัด
ยังคงมีอำนำจกำรควบคุมร่ วมร้อยละ 50 ในบริ ษทั โพสต์-เอซี พี จำกัด

ค)

บริ ษ ัท ฯน ำงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จ กำรที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน มำรวมในกำรจัด ท ำ
งบกำรเงิ นรวมตั้งแต่ วนั ที่ บ ริ ษ ัท ฯมี อำนำจในกำรควบคุ ม บริ ษ ทั ย่อยและกิ จกำรที่ ค วบคุ ม
ร่ วมกันจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันนั้น

ง)

งบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่ควบคุ มร่ วมกันได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันและรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน
ที่มีสำระสำคัญได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) กำรรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรั พ ย์ไ ม่ หมุ นเวีย นที่ ถื อไว้เพื่ อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่
ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ฉบับที่ 27
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในสภำพเศรษฐกิ จที่ มี ภำวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 17
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำร
ปรั บ ปรุ งถ้อ ยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ค วำมและกำรให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ ม ำตรฐำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต

สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจำนวน
มำก ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำวได้รับ กำรปรั บ ปรุ ง หรื อจัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำเที ย มกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลี่ ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพ ท์ กำรตี ควำมและกำรให้แนวปฏิ บ ตั ิ
ทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงิ น นี้ ในปี ที่ นำมำตรฐำนดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บ ัติ อย่ำงไรก็ ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น ตำมที่ ก ล่ ำ วข้ำ งต้น บำงฉบับ เป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
หลักกำรสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ใน
กำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับกำร
พิจำรณำว่ำผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่ำตน
ควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำ
ไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได้ ถึงแม้วำ่ ตนจะมีสัดส่ วนกำรถือหุ น้ หรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งก็ตำม กำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำรมำ
จัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่ วมกำรงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ย
ในกำรร่ วมค้ำ ซึ่ งได้ถูกยกเลิกไป มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดให้กิจกำรบันทึกเงินลงทุนในกิจกำรที่
ควบคุมร่ วมกันโดยใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย ในขณะที่มำตรฐำนฉบับที่ 31 กำหนดให้กิจกำรสำมำรถเลือก
นำเงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันมำจัดทำงบกำรเงินรวมโดยใช้วธิ ี รวมตำมสัดส่ วน หรื อ
บันทึกเป็ นเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยก็ได้
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ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยนำกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันมำจัดทำงบกำรเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตำม
สัดส่ วน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประเมินว่ำเมื่อนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ในปี 2558 และ
เปลี่ยนกำรรับรู ้เงินลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันมำใช้วิธีส่วนได้เสี ย จะไม่มีผลกระทบต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นและกำไร/ขำดทุนสุ ทธิ ในงบกำรเงิน แต่มีผลกระทบต่อกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเท่ำนั้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอืน่
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในบริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมกำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบ
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตำมข้อกำหนด
ของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้
และใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ น ค้ำรั บ รู้ เมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้โอนควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มี
นัยส ำคัญ ของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้ก ับ ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมู ล ค่ำตำมรำคำใน
ใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่ำสมำชิกหนังสื อพิมพ์รับรู ้เป็ นรำยได้โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรเป็ นสมำชิก
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรให้ บ ริ ก ำรโฆษณำรับ รู้ เมื่ อให้บ ริ ก ำรเสร็ จสิ้ น ซึ่ งตำมปกติ ก ำรให้ บ ริ ก ำรจะถื อ ว่ำ
เสร็ จสิ้ นลงเมื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณำได้ออกจำหน่ำยแล้ว
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในกำรรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งก ำหนดจ่ำยคื น ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จำกวัน ที่ ไ ด้ม ำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่ำเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ ส ำหรั บ ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และค่ำเผือ่ สิ นค้ำรับคืน ซึ่ ง
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและสภำวะตลำดในขณะนั้น

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น (วิธีเข้ำก่ อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึงต้นทุนในกำรผลิตซึ่ งประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงงำน
และค่ำโสหุ ย้ กำรผลิต
วัตถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่ำ
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งรำยกำรปรับลดรำคำทุ นให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับ สำหรับสิ นค้ำที่
ล้ำสมัยหรื อเคลื่อนไหวช้ำ

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
รำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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4.6

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ

20 ปี
3 ถึง 15 ปี
4 และ 5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้
รั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พ ย์ รำยกำรผลก ำไรหรื อ
ขำดทุ น จำกกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ (ผลต่ ำ งระหว่ำ งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จำกกำรจ ำหน่ ำ ย
สิ นทรั พ ย์กบั มูล ค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พ ย์น้ ัน) จะรั บ รู ้ ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ นเมื่ อบริ ษ ทั ฯ
ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7

ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำรทำให้
อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้ ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภำพ
พร้ อมที่ จะใช้ได้ตำมที่ มุ่ งประสงค์ ส่ วนต้นทุ น กำรกู้ยืมอื่ นถื อเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงวดที่ เกิ ดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น

4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนแสดงมู ล ค่ ำตำมรำคำทุ น หัก ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำย
และวิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนกำไรหรื อขำดทุน
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สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัด คื อ ซอฟต์แวร์ คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี อำยุก ำรให้
ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
4.9

ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จส่ วนที่สูง
กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ ำของค่ ำควำมนิ ยม บริ ษ ทั ฯจะปั น ส่ วนค่ำควำมนิ ย มที่
เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำรให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สด) ที่ ค ำดว่ำจะได้รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น จำกกำรรวมกิ จกำร และบริ ษ ัท ฯจะท ำกำร
ประเมิ นมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ละรำยกำร (หรื อ
กลุ่ ม ของหน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สด) หำกมู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น ของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน และบริ ษทั ฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต

4.10 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ ำ งชั่วครำวระหว่ำ งรำคำ
ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ทุ ก รำยกำร แต่ รับ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี ส ำหรั บ ผลแตกต่ ำงชั่วครำวที่ ใช้หัก ภำษี
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้ ร อกำรตัด บั ญ ชี
ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมี ควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษี เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้
รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุ มไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั หรื อบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.12 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถื อเป็ นสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น สั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ นจะบัน ทึ ก เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุ น ด้วยมู ล ค่ ำยุติธ รรมของ
สิ นทรั พ ย์ที่เช่ ำหรื อมู ลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ข องจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสั ญญำเช่ ำแล้วแต่ มูลค่ ำใดจะ
ต่ ำ กว่ ำ ภำระผู ก พั น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น จะบั น ทึ ก เป็ นหนี้ สิ นระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น จะคิ ดค่ ำ เสื่ อมรำคำตลอดอำยุก ำรใช้งำนของสิ น ทรั พ ย์ที่ เช่ ำ หรื อ อำยุข อง
สัญญำเช่ำ หำกบริ ษทั ฯคำดว่ำจะไม่ซ้ื อสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว ณ วันสิ้ นสุ ดของสัญญำแล้วแต่ระยะเวลำใด
จะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.13 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิ จกำรที่ รวมอยู่ในงบกำรเงิ นรวมวัดมูลค่ำด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

10

รำยกำรที่เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงในอัต รำแลกเปลี่ ย นได้ ร วมอยู่ ใ นกำรค ำนวณ
ผลกำรดำเนินงำน
4.14 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุ ป กรณ์ หรื อสิ นทรัพ ย์ที่ ไม่มี ตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหำกมี ข ้อบ่ งชี้ ว่ำสิ นทรัพ ย์
ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมเป็ นรำยปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ ำจ้ำ ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี ภ ำระส ำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ อ งจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ ออกจำกงำน
ตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิ นรำงวัล
กำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่ นของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระผูก พัน ดังกล่ ำวตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ ำนวนเงิ น ที่ แ สดงในงบกำรเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งจึ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิ จ ำรณำประเภทของสั ญ ญำเช่ ำ ว่ำ เป็ นสั ญ ญำเช่ ำด ำเนิ น งำนหรื อ สั ญ ญำเช่ ำ ทำงกำรเงิ น
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ ำเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ใช้ดุล ยพิ นิ จในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่ ำเผือ่ สิ นค้ ำรับคืน
ในกำรประมำณค่ำเผื่อสิ นค้ำรับคืน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรรับคืนสิ นค้ำ โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรรับคืนในอดีตและสภำวะตลำด
ในขณะนั้น
ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุ น เมื่ อฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพิ นิจในกำรพิ จำรณำว่ำมูลค่ ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำน
หรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์ และมู ลค่ ำคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งำนของอำคำรและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึ กขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรคำดกำรณ์ รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ ำควำมนิยม
ในกำรบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ ำของค่ ำควำมนิ ย ม ณ วัน ที่ ไ ด้ม ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อ ยค่ ำใน
ภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำ
มูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะรับ รู้สิ นทรัพ ย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชี เมื่ อมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำง
แน่ น อนว่ำ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะมี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
สิ นทรัพย์ภำษีเงินนั้นได้ ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควร
รับรู้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึ งจำนวนกำไรทำง
ภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอืน่
ของพนักงำน
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้ นจึ งไม่ได้บนั ทึ ก
ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
113
219
60,412
14,845
60,525
15,064

งบกำรเงินรวม
2557
2556
113
219
101,588
76,703
101,701
76,922

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.4
ถึง 2.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี )
7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รำยกำรธุ รกิ จที่ ส ำคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้ำ
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำโฆษณำ

-

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2557
2556
54
19
-

35
7
7

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตลำด
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งบกำรเงินรวม
2557
2556
รำยได้ค่ำบริ กำรในกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำโฆษณำจ่ำย
ค่ำเช่ำเวลำออกอำกำศโทรทัศน์จ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ ของบริ ษทั ฯแล้ว)
ซื้อสิ นค้ำ
รำยได้ค่ำบริ กำรจัดกำร

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2557
2556

-

-

2

21
-

-

-

2

9
1

รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้อยละ 3.17
ถึง 5.25 ต่อปี
รำคำตลำด
รำคำตลำด

5
3

13
3

10
-

26
-

รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ

ยอดคงค้ ำ งระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกั น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 มี
รำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

396
396

531
531

71,795
808
72,603

4,631
4
4,635

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

3,427
3,427

3,491
20
3,511

20,151
6,885
27,036

13,590
6,776
20
20,386

เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กูย้ ืมระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
2556 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
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ลักษณะ
เงินให้กยู้ มื
ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556 ระหว่ำงปี 31 ธันวำคม 2557
45,000
22,000
67,000
6,120
6,120
165,000
165,000
51,120
187,000
238,120
(3,570)
(96,300)
(99,870)
47,550
90,700
138,250

ในปี 2557 บริ ษทั โพสต์ ทีวี จำกัด ได้รับเงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั ฯจำนวน 165 ล้ำนบำท โดยเงิ นให้กยู้ ืมนี้ มี
กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
ในปี 2557 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด ได้รับเงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั ฯจำนวน 67 ล้ำนบำท
โดยเงินให้กยู้ มื นี้มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
ในปี 2553 บริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จำกัด ได้รับเงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั ฯจำนวน 6.1 ล้ำนบำท โดยเงินให้กยู้ ืมนี้ มี
กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและมีอตั รำดอกเบี้ยซึ่ งอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี ประเภท
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลำ (MLR) ของธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2557
2556
93
93
2
1
95
94

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
50
56
1
1
51
57
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้นบั จำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้นบั จำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อสิ นค้ำรับคืน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

40

-

16,092

-

40

-

879
37
17,008

193
193

284,616

290,124

211,750

222,023

322,712
36,348
12,814
18,681
675,171
(16,204)
(7,081)
651,886
651,926

320,205
28,272
21,770
9,970
670,341
(14,104)
(6,973)
649,264
649,264

214,673
29,353
10,706
9,856
476,338
(6,896)
(7,081)
462,361
479,369

260,502
25,619
13,149
7,887
529,180
(5,908)
(6,973)
516,299
516,492

356
356
652,282

531
100
631
649,895

55,595
55,595
534,964

4,442
4,442
520,934
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
อื่นๆ
รวม

2557
59,104
51,630
4,197
12,946
127,877

2556
52,709
63,346
8,686
14,691
139,432

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(40,226)
(40,686)
(1,071)
(296)
(1,517)
(3,552)
(42,814)
(44,534)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556
18,878
12,023
50,559
63,050
4,197
8,686
11,429
11,139
85,063
94,898
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
อื่นๆ
รวม

2557
45,943
51,630
4,197
6,867
108,637

2556
40,146
63,346
8,686
9,561
121,739

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(22,806)
(24,096)
(1,071)
(296)
(1,000)
(2,942)
(24,877)
(27,334)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556
23,137
16,050
50,559
63,050
4,197
8,686
5,867
6,619
83,760
94,405
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชำระแล้ว
2557
2556

บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
(และถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด อีกร้อยละ 51)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
จำกัด
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จำกัด
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกเงินลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชีตำม
สัดส่ วนเงินลงทุน
วิธีรำคำทุน
2557
2556
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ
49
49
2
2

50,000

50,000

25,000

25,000

100

100 100,890

10,000
25,000

10,000
25,000

51
100

51
100

เงินปันผลรับ
2557
2556
-

-

100,890

-

-

5,100
5,100
25,000 25,000
130,992 130,992
(30,100) (5,100)
100,892 125,892

-

-

บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จำกัด
มูลค่ำของเงินลงทุนส่ วนที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยนี้
ณ วัน ลงทุ น เพิ่ ม ในปี 2551 มี จ ำนวน 59.3 ล้ำ นบำท ซึ่ งแสดงเป็ นค่ ำควำมนิ ย มในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ต่อมำค่ำควำมนิ ยมจำนวนนี้ลดลงเป็ นจำนวน 5.5 ล้ำนบำท เหลือ 53.8 ล้ำนบำท เนื่องจำก
กำรเริ่ มถื อปฏิ บ ตั ิ นโยบำยกำรบัญชี เกี่ ยวกับภำษี เงิ นได้โดยบริ ษทั โพสต์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล มี เดี ย
จำกัด ในปี 2552
11.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

11.1 รำยละเอียดของบริษัทร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แฟลช นิ วส์ จำกัด
ผลิตรำยกำรวิทยุ
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุน
สุทธิ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

รำคำทุน
2557

2556

10,000
(10,000)
-

10,000
(10,000)
-

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย - สุทธิ
2557
2556
2,704
(2,704)
-

2,704
(2,704)
-
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11.2 ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

บริ ษทั
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จำกัด

ทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2557
2556
23
23

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
2556
4
6

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
2556
3
3

รำยได้รวมสำหรับ
ปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2557
2556
15
20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
กำไรสำหรับ
ปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2557
2556
(2)
2

12. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
เงินลงทุนระยะยำวอื่นเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริ ษทั ต่อไปนี้

ทุนชำระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited

สัดส่ วนเงินลงทุน
ร้อยละ
27,393,300
-

(หน่วย: พันบำท)
รำคำทุน
2557
2556
-

-
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13.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบำท)

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
ณ 31 ธันวำคม 2556
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย
โอน
ณ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของส่วนที่จำหน่ ำย
โอน
ณ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของส่วนที่จำหน่ ำย
ณ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ ำ
ณ 31 ธันวำคม 2556
บันทึกเพิ่มระหว่ำงงวด
ณ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ
เครื่ องจักรและ สำนักงำนและ อุปกรณ์ระหว่ำง
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ
ติดตั้ง

อำคำร

รวม

202,076
202,076
202,076

859,496
60
360
859,916
859,916

1,045,396
6,804
(16,848)
7,084
1,042,436
1,074
(23,011)
40,659
1,061,158

203,397
16,224
(4,889)
15,265
229,997
56,303
(76,002)
110,417
320,715

3,530
138,553
(23,281)
118,802
151,719
(46,951)
(151,076)
72,494

2,313,895
161,641
(21,737)
(572)
2,453,227
209,096
(145,964)
2,516,359

-

662,781
13,738
676,519
13,742
690,261

633,434
57,760
(16,299)
674,895
53,806
(22,999)
705,702

146,685
17,953
(3,100)
(334)
161,204
45,676
(73,879)
133,001

-

1,442,900
89,451
(19,399)
(334)
1,512,618
113,224
(96,878)
1,528,964

-

-

-

4,145
4,145

-

4,145
4,145

ณ 31 ธันวำคม 2556

202,076

183,397

367,541

68,793

118,802

940,609

ณ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

202,076

169,655

355,456

183,569

72,494

983,250

2556 (จำนวน 76 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

89,451

2557 (จำนวน 96 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

113,224
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(หน่วย : พันบำท)

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

อำคำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ
เครื่ องจักรและ สำนักงำนและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

202,076
202,076
202,076

859,495
61
360
859,916
859,916

1,031,063
6,804
(16,848)
7,084
1,028,103
1,074
(23,011)
40,659
1,046,825

188,856
10,039
(3,277)
15,837
211,455
30,246
(76,002)
27,944
193,643

3,531
137,268
(23,281)
117,518
67,672
(46,951)
(68,603)
69,636

2,285,021
154,172
(20,125)
2,419,068
98,992
(145,964)
2,372,096

-

662,781
13,738
676,519
13,742
690,261

623,037
57,760
(16,299)
664,498
53,806
(22,999)
695,305

137,605
13,371
(2,198)
148,778
29,844
(73,879)
104,743

-

1,423,423
84,869
(18,497)
1,489,795
97,392
(96,878)
1,490,309

31 ธันวำคม 2556

202,076

183,397

363,605

62,677

117,518

929,273

31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

202,076

169,655

351,520

88,900

69,636

881,787

2556 (จำนวน 74 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

84,870

2557 (จำนวน 84 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

97,392

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันมีอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ ง
ตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ 1,001 ล้ำนบำท (2556: 1,076 ล้ำนบำท) (เฉพำะ
ของบริ ษทั ฯ: 989 ล้ำนบำท (2556: 1,064 ล้ำนบำท))
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14.

ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่ำตำมบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
รำคำทุน
1 มกรำคม
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
31 ธันวำคม
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม
ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำบันทึกระหว่ำงปี
31 ธันวำคม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ค่ ำตัดจำหน่ ำย
รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต
รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

290,159
52,651
(13,932)
328,878

250,816
40,020
(677)
290,159

277,834
27,549
(13,932)
291,451

239,717
38,124
(7)
277,834

169,272
24,019
(10,431)
182,860

146,449
23,480
(657)
169,272

161,785
22,514
(10,431)
173,868

138,992
22,800
(7)
161,785

3,875
(3,561)
314
145,704

4,146
(271)
3,875
117,012

3,875
(3,561)
314
117,269

4,146
(271)
3,875
112,174

21,279
2,740
24,019

19,680
3,800
23,480

20,303
2,211
22,514

19,377
3,423
22,800

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯได้รวมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่ำง
ติดตั้งเป็ นจำนวน 11 ล้ำนบำท (2556: 30 ล้ำนบำท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ซ อฟต์ แ วร์ ค อมพิ วเตอร์ จ ำนวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่ำตัดจำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 107 ล้ำนบำท (2556: 93 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ:
97 ล้ำนบำท (2556: 82 ล้ำนบำท))
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15.

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม

16.

งบกำรเงินรวม
2557
2556
16,796
448,000
380,000
448,000
396,796

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

17.

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
16,796
448,000
380,000
448,000
396,796

งบกำรเงินรวม
2557
2556
3,373
3,321
166,604
150,505
54
190
149,293
87,305
83,178
57,732
402,502
299,053

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
26,239
20,361
100,014
91,258
797
25
133,646
80,038
62,879
55,287
323,575
246,969

เงินกู้ยมื จำกผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมสกุลบำทจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยซึ่ งอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี
ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลำ (MLR) ของธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวง
ถำม

18.

เงินกู้ยมื ระยะยำว
ยอดคงเหลือเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวสกุลบำทของบริ ษทั ฯจำกธนำคำรภำยในประเทศ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
เงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืนเงินต้น
1 อัตรำคงที่สำหรับสองปี แรกและ
ทุกไตรมำส งวดละ 25 ล้ำนบำท
หลังจำกนั้นมีอตั รำซึ่งอ้ำงอิงกับ MLR* เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยำยน 2555
2 อัตรำคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี
ทุกไตรมำส งวดละ 18.7 ล้ำนบำท
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
2557
2556
150,000
250,000
300,000

-

(241,666)
208,334

(100,000)
150,000

(*MLR: อัตรำดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำชั้นดีประเภทเงินกูย้ มื แบบมีกำหนดระยะเวลำ)
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ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อย่ำ งไรก็ ต ำม ในเดื อ นธัน วำคม 2557 บริ ษ ัท ฯได้รับ กำรผ่ อ นผัน จำกธนำคำรให้ ส ำมำรถด ำรง
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่กำหนดในสัญญำเงินกูย้ ืมได้เฉพำะสำหรับงบกำรเงิน
ปี 2557
19.

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

2557
8,804
(472)
8,332
(4,860)
3,472

(หน่วย: พันบำท)
2556
14,110
(1,164)
12,946
(4,372)
8,574

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำร
โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
5.3
3.5
8.8
(0.4)
(0.1)
(0.5)
4.9
3.4
8.3

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
5.1
9.1
14.2
(0.7)
(0.5)
(1.2)
4.4
8.6
13.0
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20.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิ นส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่ อ เกษียณอำยุ
แสดงได้ดงั นี้

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2557
2556
74,606
69,896
72,921
67,964
7,586
3,986
6,505
3,864
1,769
1,993
1,714
1,971
(12,691) (10,591) (13,411) (10,013)
17,640
88,910

9,110
212
74,606

16,912
84,641

8,923
212
72,921

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีตที่รับรู ้ในปี
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร

งบกำรเงินรวม
2557
2556
7,586
3,986
1,769
1,993
212
9,355
6,191
6,281
3,074

3,682
2,509

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
6,505
3,864
1,714
1,971
212
8,219
6,047
5,337
2,882

3,625
2,422

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยซึ่ งรับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มี จำนวนทั้งสิ้ น 26.7 ล้ำนบำท (2556: 9.1 ล้ำนบำท)
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: 25.8 ล้ำนบำท 2556: 8.9 ล้ำนบำท)
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สมมติฐำนที่ สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2557
(ร้อยละต่อปี )
2.0 - 3.8
3.0
3.4 - 27.4

2556
(ร้อยละต่อปี )
2.3 - 4.5
3.0
5.2 - 14.0

จำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์สำหรับปี ปัจจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

21.

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
88,910
84,641
74,606
72,921
69,896
67,964
71,525
70,091
71,051
69,991

(หน่วย: พันบำท)
จำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
จำกผลของประสบกำรณ์
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
3,012
2,899
8,929
8,775
-

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หัก
ด้วยยอดขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำทุ น ส ำรองนี้ จะมี จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ำ ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุ น จดทะเบี ย นซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้จดั สรรส ำรองตำมกฎหมำยนี้ ไว้ครบถ้วนแล้ว ส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้

22.

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรได้รวมรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและรำยได้ค่ำโฆษณำที่ไม่ได้รับชำระ
เป็ นตัวเงิ นแต่เกิ ดจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ มีลกั ษณะไม่เหมื อนกันกับบริ ษทั อื่นเป็ น
จำนวน 40 ล้ำนบำท (2556: 43 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 23 ล้ำนบำท (2556: 49 ล้ำนบำท))
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23.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำโฆษณำจ่ำย
ค่ำบริ กำรข้อมูลข่ำว
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ

24.

งบกำรเงินรวม
2557
2556
874
772
137
133
145
157
61
43
76
68
641
652
5
2

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
631
624
120
107
100
113
47
39
72
65
69
25
556
567
3
2

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี / ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวมภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

6,368
(461)
5,907

45,298
1,739
47,037

(719)
(719)

37,904
1,574
39,478

(2,937)
(2,937)
2,970

(9,375)
(9,375)
37,662

(3,147)
(3,147)
(3,866)

(211)
(211)
39,267
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จำนวนภำษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับ ส่ วนประกอบแต่ ล ะส่ วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ส ำหรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

3,397

1,824

3,382

1,785

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของ
ปี ก่อน
ขำดทุนทำงภำษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคย
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ของบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินให้กยู้ มื
และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภำษี
อื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2557
2556
(165,657) 157,759

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
(148,655) 177,897

20%

20%

20%

20%

(33,131)
(462)

31,552
1,739

(29,731)
(719)

35,579
1,574

1,864

-

1,864

-

(331)

(643)

-

-

33,325

2,883

-

-

-

-

24,260

-

1,792
(67)
(50)
30
2,970

2,186
(55)
37,662

599
(41)
(98)
(3,866)

2,114
39,267
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อสิ นค้ำรับคืน
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2557
2556
17,476
14,907
15,701
8,964
5,100
1,665
1,314
8,550
1,461
63
323
51,653

7,100
1,199
1,960
8,650
1,703
775
61
45,319

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
16,928
14,584
6,738
1,379
545
4,975
1,461
63
323
32,412

2,000
1,182
530
5,467
1,284
775
61
25,883

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรผล
แตกต่ ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี ขำดทุ นทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิ ตภำษี ที่ ยงั ไม่ ได้ใช้จำนวน 167
ล้ำนบำท (2556: 5 ล้ำนบำท) เนื่องจำกบริ ษทั ย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมน่ำจะเป็ นไม่ถึงระดับควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์
25.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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26.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
ส่ วนงำนสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณำ
ส่ วนงำนผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ส่ วนงำนอื่นๆ
ผู้มี อ ำนำจตัด สิ นใจสู ง สุ ดสอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจำกกัน เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ กำรจัด สรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำน
บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำน
และสิ น ทรั ย พ์ร วมซึ่ งวัด มู ล ค่ ำ โดยใช้ เกณฑ์ เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวัด ก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำร
ดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชี สำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมูลรำยได้ กำไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน

สื่อสิ่งพิมพ์ และ
โฆษณำ
2557
2556
2,042
2,164
50
58
299
495

ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
2557
2556
57
131
15
28
(123)
(52)

อืน่ ๆ
2557
160
3
(1)

2556
152
79
(6)

รวมส่ วนงำน
2557
2556
2,259
2,447
68
165
175
437

รำยกำรปรับปรุงและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน
2557
2556
(68)
(165)
-

งบกำรเงินรวม
2557
2556
2,259
2,447
175
437
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ รวมของส่ วนงำน

สื่อสิ่งพิมพ์ และ
โฆษณำ
2557
2556
1,974
1,460

ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
2557
2556
400
162

อืน่ ๆ
2557
58

2556
72

ส่ วนทีแ่ บ่ งไม่ ได้
2557
2556
224
597

รำยกำรปรับปรุงและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ ำงกัน
2557
2556
(470)
(208)

งบกำรเงินรวม
2557
2556
2,186
2,083
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดัง นั้น รำยได้แ ละ
สิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย มี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใหญ่ จำนวนหนึ่ งรำย เป็ นจ ำนวนเงิ น
ประมำณ 244 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนสิ่ งพิมพ์และโฆษณำ (ปี 2556 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่
จำนวนหนึ่งรำย เป็ นจำนวนเงิน 305 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่ วนงำนสิ่ งพิมพ์และโฆษณำ)
27.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนจ่ำยสมทบกองทุนเป็ นรำย
เดื อนในอัตรำร้ อ ยละ 4 ถึ งร้ อ ยละ 8 ของเงิ น เดื อน กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ ห ำรโดยธนำคำร
กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน
เงิน 38 ล้ำนบำท (2556: 34 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 29 ล้ำนบำท (2556: 29 ล้ำนบำท))

28.

เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลงวดสุดท้ำยสำหรับกำไร ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ วันที่
ของปี 2555
26 เมษำยน 2556
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2556
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556
เงินปันผลงวดสุดท้ำยสำหรับกำไร
ของปี 2556
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ วันที่
25 เมษำยน 2557

เงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุน้ )

50,000

0.10

50,000
100,000

0.10
0.20

70,000
70,000

0.14
0.14
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29.

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

29.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรระยะยำว
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรซื้ ออุปกรณ์ และกำรจ้ำงเพื่อพัฒนำและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557
2556
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

50
146

40
-

29.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำซื้อกระดำษ
บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันซึ่ งถึ งกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี เกี่ ยวกับกำรซื้ อกระดำษพิมพ์นิตยสำรตำม
อัตรำและปริ มำณที่ระบุไว้ในสัญญำ
29.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรระยะยำว
บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันได้ทำสัญญำเพื่อรับอนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำจำกบริ ษทั
ในต่ำงประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่ควบคุ มร่ วมกันตกลงที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คู่สัญญำ
ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ
29.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจำนวน 14 ล้ำนบำท (2556: 16 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิ บตั ิ บำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
29.5 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ทั ฯถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ ำเสี ยหำยในคดี เกี่ ยวกับสั ญญำจ้ำงแรงงำนจำนวนหนึ่ งคดี ซึ่ งเกิ ดจำกกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จตำมปกติของบริ ษทั ฯ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำผลของคดีดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบที่
เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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30.

เครื่องมือทำงกำรเงิน

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะ
สั้น และเงิ นกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลู กหนี้ กำรค้ำและเงิ นให้กูย้ ืม
ระยะสั้นแก่กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและ
วิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้นบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คำดว่ำจะได้รับ ควำม
เสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกเหนื อจำกจำนวนที่ได้บนั ทึกค่ำเผือ่ ผลขำดทุนไว้แล้ว
นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคื อมูลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ กำรค้ำและเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ นแก่ กิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำร
เงิ นส่ วนใหญ่ มีอตั รำดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้ นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมี อตั รำดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
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สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

41
41

61
652
713

101
652
754

0.4 - 2.25
-

-

-

448

-

448

MMR, MOR

-

-

-

403

403

-

142

158

6
150

-

6
450

5

3

-

-

8

อ้ำงอิงกับอัตรำ MLR
4.75, อ้ำงอิงกับอัตรำ
MLR
อัตรำคงที่

147

161

604

404

1,316
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

56
56

21
650
671

77
650
727

0.4 - 2.25
-

-

-

397

-

397

MMR, MOR

-

-

-

299

299

-

4
4

9
9

6
250
653

299

6
250
13
965

อ้ำงอิงกับอัตรำ MLR
อ้ำงอิงกับอัตรำ MLR
อัตรำคงที่
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

-

14

47

61

0.5 - 2.25

136

-

3

535
-

535
139

-

136

-

17

582

735

142

158

448
150

324
-

448
324
450

5

3

-

-

8

147

161

598

324

1,230

5.25, MLR

MMR, MOR
4.75, อ้ำงอิงกับอัตรำ
MLR
อัตรำคงที่

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

-

-

15

15

0.5 - 2.25

45

-

3

521
-

521
48

-

45

-

3

536

584

4

9

397
250
-

247
-

397
247
250
13

4

9

647

247

907

3.25, MLR

MMR, MOR
อ้ำงอิงกับอัตรำ MLR
อัตรำคงที่
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อสิ นค้ำและ
บริ ก ำรเป็ นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะท ำสั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ
ล่ ว งหน้ ำ เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ำรณำว่ ำ
เหมำะสม อย่ำงไรก็ ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ไม่ มี สั ญ ญำซื้ อเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ
ล่วงหน้ำคงเหลือ
30.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดอยู่ในประเภท
ระยะสั้น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูล ค่ ำยุติธ รรม หมำยถึ ง จำนวนเงิ น ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรั พ ย์ก ัน หรื อจ่ำยช ำระ
หนี้ สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกัน
ได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
31.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำง
ทุ น ที่ เหมำะสมเพื่ อ สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ
กำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ
2.60:1 (2556: 1.43:1) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 2.63:1 (2556: 1.46:1))

32.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558
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