บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

6
7, 8
9

61,773,609
662,201,654
84,069,974
75,881,284
30,212,589
914,139,110

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

16,785,478
517,010,646
81,761,206
67,532,169
26,529,127
709,618,626

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

7
10
11
12
13
10
14
24

16,124
870,994,575
53,769,227
100,221,212
34,119,098
8,533,521
1,067,653,757
1,981,792,867

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

6,120,000
106,017,450
16,124
861,597,733
96,578,576
23,888,022
1,983,319
1,096,201,224
1,805,819,850

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

15
7, 16
18

233,544,978
288,571,351
100,000,000

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

233,544,978
232,436,261
100,000,000

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

19
7

4,110,917
4,229,198
75,022,012
93,281,102
798,759,558

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

4,110,917
10,000,000
67,165,040
78,622,024
725,879,220

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

17

5,880,000

5,880,000

-

-

18

250,000,000

350,000,000

250,000,000

350,000,000

19
20

12,945,889
69,895,557
338,721,446
1,137,481,004

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

12,945,889
67,964,309
330,910,198
1,056,789,418

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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 วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

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
287,581,669
838,081,669
6,230,194
844,311,863
1,981,792,867
-

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

50,500,000
198,530,432
749,030,432
749,030,432
1,805,819,850
-

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555

2554

22

2,376,173,287
(1,657,468,496)
718,704,791
(304,467,198)
(256,088,010)
158,149,583

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

1,999,162,246
(1,429,248,640)
569,913,606
(290,944,704)
(198,561,967)
80,406,935

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

10
7

250,880
600,000
7,157,191
28,978,139
195,135,793
(26,280,755)
168,855,038
(39,729,598)
129,125,440

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

41,300,000
600,000
7,157,191
26,799,637
156,263,763
(25,891,994)
130,371,769
(21,369,968)
109,001,801

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

-

-

-

-

129,125,440

54,062,000

109,001,801

30,005,966

126,371,606
2,753,834
129,125,440

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

109,001,801

30,005,966

126,371,606
2,753,834
129,125,440

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

109,001,801

30,005,966

0.25

0.10

0.22

0.06

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการขายและการให้ บริการ
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
โอนกลับค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้อื่นๆ
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
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
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หุน้ สามัญ
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

235,624,423
50,585,640
(45,000,000)
241,210,063

786,124,423
50,585,640
(45,000,000)
791,710,063

3,476,360
3,476,360

786,124,423
54,062,000
(45,000,000)
795,186,423

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

241,210,063
126,371,606
(80,000,000)
287,581,669

791,710,063
126,371,606
(80,000,000)
838,081,669

3,476,360
2,753,834
6,230,194

795,186,423
129,125,440
(80,000,000)
844,311,863
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
หุน้ สามัญ
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

184,522,665
30,005,966
(45,000,000)
169,528,631

735,022,665
30,005,966
(45,000,000)
720,028,631

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

169,528,631
109,001,801
(80,000,000)
198,530,432

720,028,631
109,001,801
(80,000,000)
749,030,432
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
ปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน (โอนกลับ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
โอนกลับบัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

168,855,038

107,188,604

130,371,769

53,378,712

(603,791)
1,457,853
13,515,463
(600,000)
(250,880)
140,213,960
(7,157,191)
(1,026,586)
6,651,232
26,280,755

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

1,143,774
1,457,853
9,747,095
(600,000)
(41,300,000)
135,053,612
(7,157,191)
(1,026,586)
6,153,890
25,891,994

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

347,335,853

289,274,923

259,736,210

181,055,262

(205,325,264)
23,387,790
(7,915,113)
3,175

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

(191,148,734)
22,948,507
(9,040,170)
190,409

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

(6,948,838)
11,664,264
(8,280,969)
153,920,898
(25,980,596)
(55,302,527)
72,637,775

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

(19,243,237)
10,982,807
(8,280,560)
66,145,232
(24,891,498)
(27,298,970)
13,954,764

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

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ ทธิการใช้อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน (จ่ายชําระคืน)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

250,880
600,000
7,224,147
(43,790,036)
(17,070,254)
(52,785,263)

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

41,300,000
600,000
7,224,147
(41,433,989)
(14,810,157)
(7,119,999)

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

182,963,418
(122,500,000)
(2,853,087)
(80,000,000)
(22,389,669)
(2,537,157)
64,310,766
61,773,609
-

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

202,963,418
(122,500,000)
(2,853,087)
4,000,000
(80,000,000)
1,610,331
8,445,096
8,340,382
16,785,478
-

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

2,188,550
14,470,048

7,041,069
4,984,200

1,182,588
14,470,048

6,858,521
4,984,200

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คือ การผลิตและจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และหนังสื อ
และการผลิตรายการโทรทัศน์ บริ ษทั ฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ น เดิ มเว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯกับ บริ ษ ัท ย่ อ ยและกิ จ การ
ที่ควบคุมร่ วมกัน ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริษัทย่ อย
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ 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 อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด)
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด)

ลักษณะธุรกิจ

ให้เช่าชื่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

100
100
100

100
100
100

ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตรายการโทรทัศน์

51

51

ไทย

ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร

70

70

ไทย

1

ข)

บริ ษทั โพสต์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดี ย จํากัด มีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั โพสต์-เอซี พี
จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด และมีสิทธิออกเสี ยง
ร้ อยละ 51 ในบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั โพสต์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล มี เดี ย จํากัดกับผูร้ ่ วมทุน บริ ษทั โพสต์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล มี เดี ย จํากัด
ยังคงมีอาํ นาจการควบคุมร่ วมร้อยละ 50 ในบริ ษทั โพสต์-เอซีพี จํากัด

ค)

บริ ษ ัท ฯนํา งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยและกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน มารวมในการจัด ทํา
งบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯมี อาํ นาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ ควบคุ ม
ร่ วมกันจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี
ที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและรายการค้าระหว่างกัน
ที่มีสาระสําคัญได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นํา มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 12 ภาษี เ งิ น ได้ม าถื อ ปฏิ บ ัติก่ อ นวัน ที่ มี
ผลบังคับใช้
นอกจากนี้ สภาวิชาชี พ บัญชี ไ ด้ออกประกาศสภาวิชาชี พ บัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าแนวปฏิบตั ิทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ น ค้ารั บรู ้ เ มื่ อบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มี
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์รับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ ก ารโฆษณารั บรู ้ เ มื่ อ ให้บริ การเสร็ จ สิ้ น ซึ่ งตามปกติ ก ารให้บริ ก ารจะถื อว่า
เสร็ จสิ้ นลงเมื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคืนภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ซึ่ง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
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4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่ อน-ออกก่ อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุ ย้ การผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับสําหรั บสิ นค้าที่
ล้าสมัยหรื อเคลื่อนไหวช้า

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 ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3 ถึง 15 ปี
4 และ 5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ (ผลต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จากการจํา หน่ า ย
สิ นทรั พย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ ัน) จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯ
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทําให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพ
พร้ อมที่ จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุ นการกู้ยืมอื่ นถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหัก ค่าตัด จําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ าย
และวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้อุปกรณ์

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

ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
4.9

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่
เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด) ที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เ พิ่มขึ้นจากการรวมกิ จการ และบริ ษทั ฯจะทําการ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อ
กลุ่ มของหน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อ ให้เ กิ ดเงิ น สด) หากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวระหว่า งราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุก รายการ แต่ รับรู ้ สิน ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี สํา หรั บผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั หรื อบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตํ่า กว่ า ภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรั พย์ที่เ ช่ า หรื ออายุของ
สัญญาเช่า หากบริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ซ้ือสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันสิ้ นสุ ดของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะตํ่ากว่า
จํา นวนเงิ น ที่ จ่ า ยตามสัญ ญาเช่ าดํา เนิ น งานรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นของกําไรหรื อขาดทุ น ตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นได้ร วมอยู่ ใ นการคํา นวณ
ผลการดําเนินงาน
4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที่ ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยหากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนัก งานจ่ า ยสะสมและเงิ น ที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ า ยสมทบให้เ ป็ นรายเดื อน สิ น ทรั พ ย์ข อง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล
การปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ นภาระผูกพันดังกล่ าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งจึ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญ ของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้องใช้ใ ช้ดุ ล ยพินิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ในการประมาณค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับคืนสิ นค้า โดยคํานึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาด
ในขณะนั้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนเมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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ค่ าความนิยม
ในการบัน ทึ ก และวัด มูล ค่า ของค่า ความนิ ย ม ณ วัน ที่ ไ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ น อนว่ า บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะมี ก าํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ าก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินนั้นได้ ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควร
รับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
413
665
61,361
63,646
64,311
61,774

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
210
465
16,575
7,875
16,785
8,340

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.6
ถึง 2.25 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.25 ต่อปี )
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จ ที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
2554
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าบริ การในการผลิตรายการ
โทรทัศน์
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าเช่าเวลาออกอากาศโทรทัศน์จ่าย
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
(ตัดออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯแล้ว)
ซื้ อสิ นค้า

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
2555
2554

-

32
6
42

27
6
12

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

-

-

57
40
5
2

58
13
4
1

ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

16

15

33

30

ราคาตลาด

-

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

383
1
384

3
3

9,080
4
1
9,085

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,402
4,402

3,103
5
3,108

9,679
8,933
18,612

18,375
6
18,381
12,726
6,333
5
19,064
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เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
600
(600)
-

ลดลงระหว่างปี
(600)
600
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื
รวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

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

ลดลงระหว่างปี
(600)
600
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
6,120
6,120

ในปี 2553 บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด ได้รับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ฯจํานวน 6.1 ล้านบาท โดยเงินให้กยู้ มื นี้ มี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภท
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่มีความตั้งใจจะเรี ยกคืนเงินกูย้ มื
ดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ฯจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
ในปี 2551 บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด ได้รับเงินกูย้ มื จํานวน 2.4 ล้านบาท จากบริ ษทั ฯ โดยเงินให้กยู้ มื นี้ มี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชีที่
ธนาคารพาณิ ชย์เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ช้ นั ดี (MOR) เนื่องจากในปี 2551 บริ ษทั ดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็ น
จํา นวนมาก บริ ษ ัท ฯจึ ง บัน ทึ ก ค่ า เผื่ อผลขาดทุ น จากเงิ น ให้ กู้ยื มจํา นวนนี้ ไว้ใ นบัญชี เ ต็ มจํา นวน
อย่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 และปี 2554 บริ ษทั ดังกล่าวได้ชาํ ระเงินกูย้ ืมคืนแก่บริ ษทั ฯเป็ น
จํานวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯจึงโอนกลับค่าเผือ่ ผลขาดทุน
จากเงินให้กยู้ มื นี้เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูย้ มื
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
6,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
10,000

ลดลง
ระหว่างปี
(6,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม2555
10,000

เงินกูย้ ืมระยะสั้นข้างต้นมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
81
83
1
1
84
82

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
51
52
1
1
52
53

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ทั ฯมี ภาระจากการคํ้าประกันให้กับบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งตามที่ ก ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29.4 ก)
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

-

-

5,118

4,667

-

-

2,559
7,677

13,161
17,828

295,941

222,899

219,270

156,886

322,790
33,475
12,528
12,031
676,765
(9,789)
(5,878)
661,098
661,098

211,537
17,996
8,655
12,800
473,887
(14,450)
(4,420)
455,017
455,017

251,991
29,861
11,264
8,254
520,640
(6,836)
(5,878)
507,926
515,603

133,571
16,818
6,961
9,899
324,135
(9,632)
(4,420)
310,083
327,911

384
720
1,104
662,202

3
2,710
2,713
457,730

1,408
1,408
517,011

553
553
328,464
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

2555
50,639
52,735
4,110
15,025
122,509

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2555
2554
(34,010)
(20,708)
(2,219)
(601)
(2,210)
(3,615)
(38,439)
(24,924)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2555
2554
16,629
21,170
50,516
58,690
4,110
30,332
12,815
10,781
84,070
120,973
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อื่นๆ
รวม

10.

2555
38,072
52,735
4,110
9,173
104,090

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2555
2554
(18,510)
(9,079)
(2,219)
(601)
(1,600)
(2,902)
(22,329)
(12,582)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2555
2554
19,562
22,613
50,516
58,690
4,110
30,332
7,573
2,822
81,761
114,457

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

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
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
รวม

ทุนชําระแล้ว
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่ วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2555
2554
2555
2554
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
25
25
49
49
2
2

25
50,000

25
50,000

25,000

25,000

100

100

100,890

10,000

10,000

51

51

5,100
106,017

เงินปั นผลรับ
2555
2554
-

-

100,890

41,300

34,900

5,100
106,017

41,300

34,900
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บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด
มูลค่าของเงินลงทุนส่ วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยนี้
ณ วันลงทุ นเพิ่มในปี 2551 มี จาํ นวน 59.3 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าความนิ ยมในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ต่อมาค่าความนิยมจํานวนนี้ลดลงเป็ นจํานวน 5.5 ล้านบาท เหลือ 53.8 ล้านบาท เนื่ องจาก
การเริ่ มถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชี เกี่ ยวกับภาษีเงินได้โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดี ย
จํากัด ในปี 2552
11.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
บริ ษทั

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตรายการวิทยุ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2555
2554
ร้อยละ ร้อยละ
40
40

สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย – สุ ทธิ
2555
2554

ราคาทุน
2555

2554

10,000
(10,000)
-

10,000
(10,000)
-

2,704
(2,704)
-

2,704
(2,704)
-

11.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

บริ ษทั
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด

12.

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
23
23

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
6
12

หนี้สินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
4
5

รายได้รวมสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
21
20

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
2
1

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ต่อไปนี้

สัดส่ วนเงินลงทุน
ร้อยละ
27,393,300
0.00

ทุนชําระแล้ว
Singapore Press Holdings Limited

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2555
2554
16

16
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13.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
รับโอนจากสิ ทธิการใช้อุปกรณ์
รอตัดบัญชี - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
ณ 31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ สํานักงานและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

202,076
-

859,496
-

1,024,605
13,516
(34)
420

152,880
11,691
(2,926)
13,803

70
19,294
(14,223)

2,239,127
44,501
(2,960)
-

202,076
202,076

859,496
859,496

1,038,507
9,200
(4,143)
1,832
1,045,396

3,266
178,714
31,448
(19,329)
12,564
203,397

5,141
12,785
(14,396)
3,530

3,266
2,283,934
53,433
(23,472)
2,313,895

-

584,516
42,866
627,382
35,399
662,781

512,702
66,963
(34)
579,631
57,946
(4,143)
633,434

138,383
7,661
(2,926)
143,118
22,830
(19,263)
146,685

-

1,235,601
117,490
(2,960)
1,350,131
116,175
(23,406)
1,442,900

ณ 31 ธันวาคม 2554

202,076

232,114

458,876

35,596

5,141

933,803

ณ 31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

202,076

196,715

411,962

56,712

3,530

870,995

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

117,490

2555 (จํานวน 95 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

116,175
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่ องจักรและ สํานักงานและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

ที่ดิน

อาคาร

202,076
202,076
202,076

859,495
859,495
859,495

1,015,655
10,716
(34)
420
1,026,757
6,567
(4,092)
1,831
1,031,063

143,507
10,986
(2,926)
13,803
165,370
30,902
(19,980)
12,564
188,856

70
19,294
(14,223)
5,141
12,785
(14,395)
3,531

2,220,803
40,996
(2,960)
2,258,839
50,254
(24,072)
2,285,021

-

584,516
42,866
627,382
35,399
662,781

505,753
65,440
(34)
571,159
55,970
(4,092)
623,037

134,752
5,372
(2,926)
137,198
20,321
(19,914)
137,605

-

1,225,021
113,678
(2,960)
1,335,739
111,690
(24,006)
1,423,423

31 ธันวาคม 2554

202,076

232,113

455,598

28,172

5,141

923,100

31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

202,076

196,714

408,026

51,251

3,531

861,598

ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

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

113,678

2555 (จํานวน 92 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

111,690

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ ง
ตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,004 ล้านบาท (2554: 414 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 994 ล้าน
บาท (2554: 405 ล้านบาท))
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14.

ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
2554
ราคาทุน
1 มกราคม
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
รับโอนจากสิ ทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - มูลค่า
สุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมของส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าบันทึกระหว่างปี
31 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ าย
รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

249,012
17,045
(15,241)

234,091
14,098
-

240,444
14,785
(15,512)

227,075
13,369
-

250,816

823
249,012

239,717

240,444

137,650
24,039
(15,240)
146,449

119,435
18,215
137,650

131,140
23,363
(15,511)
138,992

113,439
17,701
131,140

5,172
(1,026)
4,146
100,221

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

5,172
(1,026)
4,146
96,579

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

19,987
4,052
24,039

15,599
2,616
18,215

19,507
3,856
23,363

15,201
2,500
17,701

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯได้รวมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่าง
ติดตั้งเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท (2554: 60 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555 บริ ษ ัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ซ อฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ํา นวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 62 ล้านบาท (2554: 62 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 51
ล้านบาท (2554: 52 ล้านบาท))
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15.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

งบการเงินรวม
2555
2554
15,545
2,582
218,000
48,000
233,545
50,582

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
15,545
2,582
218,000
28,000
233,545
30,582

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
16.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17.

งบการเงินรวม
2554
2555
4,377
3,103
144,322
158,950
25
5
101,283
78,848
38,564
59,731
288,571
300,637

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
18,354
17,207
85,268
112,838
258
1,857
93,393
71,048
35,163
53,969
232,436
256,919

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมสกุลบาทจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่งและมีกาํ หนดชําระ
คืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตามผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยได้ให้คาํ ยืนยันที่จะ
ไม่เรี ยกคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวในระยะอีก 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ย่อยจึงจัดประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่าว
เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
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18.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวสกุลบาทของบริ ษทั ฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
การชําระคืนเงินต้น
1 อัตราคงที่สาํ หรับสองปี แรกและ
ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ล้านบาท
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่ งอ้างอิงกับ MLR* เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
ทุกไตรมาส งวดละ 25 ล้านบาท
2 อัตราคงที่สาํ หรับสองปี แรกและ
หลังจากนั้นมีอตั ราซึ่ งอ้างอิงกับ MLR* เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

(หน่วย: พันบาท)
2555
2554
22,500
350,000

450,000

350,000
(100,000)
250,000

472,500
(122,500)
350,000

(*MLR: อัตราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าชั้นดีประเภทเงินกูย้ มื แบบมีกาํ หนดระยะเวลา)

ภายใต้สั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ระยะยาว บริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การดํา รงอัต ราส่ ว น
ทางการเงิน
19.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

2555
19,154
(2,097)
17,057
(4,111)

(หน่วย: พันบาท)
2554
5,598
(722)
4,876
(1,015)

12,946

3,861

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนิ นงานของกิจการ
โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
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บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

20.

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
5.1
14.1
19.2
(1.0)
(1.1)
(2.1)
4.1
13.0
17.1

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1.3
4.3
5.6
(0.3)
(0.4)
(0.7)
1.0
3.9
4.9

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่ อเกษียณอายุ
แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2555
2554
71,051
71,525
4,734
4,692
1,918
1,690
(8,281)
(5,908)
69,896
71,525

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
70,091
69,991
4,262
4,571
1,892
1,437
(8,281)
(5,908)
67,964
70,091
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

งบการเงินรวม
2555
2554
4,734
4,692
1,918
1,690
6,652
6,382
4,008
2,644

3,841
2,541

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
4,262
4,571
1,892
1,437
6,154
6,008
3,651
2,503

3,588
2,420

สมมติ ฐ านที่ สํ า คัญ ในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ของบริ ษั ท ฯและ
บริ ษทั ย่อย ณ วันประเมินปี 2555 และ 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุงานที่เหลือของพนักงาน)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
21.

(ร้อยละต่อปี )
1.9 - 4.3
3.0
5.2 - 14.0

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่า ทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบี ยนซึ่ งบริ ษ ทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายนี้ ไว้ครบถ้ว นแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

22.

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การได้รวมรายได้จากการขายสิ นค้าและรายได้ค่าโฆษณาที่ไม่ได้รับชําระ
เป็ นตัวเงินแต่เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะไม่เหมือนกันกับบริ ษทั อื่นเป็ น
จํานวน 53 ล้านบาท (2554: 39 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 92 ล้านบาท (2554: 47 ล้านบาท))
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23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การข้อมูลข่าว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

24.

งบการเงินรวม
2555
2554
727
686
140
144
114
110
60
56
81
53
648
525
9
4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
611
567
135
131
137
107
40
38
69
42
610
449
10
1

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
2554
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวมภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมา
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

20,366
(49)
20,317

23,248
23,248

1,912
(422)
1,490

-

(2,115)
19,828

(514)
9,813

(1,016)
19,828

1,496
5,361

1,700
19,413
39,730

20,580
29,879
53,127

1,068
19,880
21,370

16,516
23,373
23,373

25

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี
ที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษีที่ถกู ใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่
เคยรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2555
2554
168,855
107,189

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
130,372
53,379

23%
38,837

30 %
32,157

23%
29,986

30 %
16,014

(49)

-

(422)

-

(1,123)

(1,028)

-

-

1,700

20,580

1,068

16,516

422
(57)

1,418
-

237
(9,499)

1,313
(10,470)

39,730

53,127

21,370

23,373

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2555
2554
13,965
14,312
19,763
7,100
1,958
1,269
7,354
1,577
829
67
34,119

7,220
3,138
1,107
5,037
1,700
1,190
65
53,532

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
13,593
14,267
19,763
2,000
1,367
491
4,466
1,107
829
35
23,888

2,120
2,180
528
2,586
1,069
1,190
65
43,768
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30
เป็ นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มี
พระราชกฤษฎี กาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี ดงั กล่าว
สําหรั บปี 2555 ถึ ง 2557 บริ ษ ัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษี ดังกล่ าว
ในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเครดิ ตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จํานวน 20 ล้านบาท (2554: 40 ล้านบาท) เนื่ องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็ นไม่ถึง
ระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
25.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

26.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยดํา เนิ น กิ จ การใน 3 ส่ วนงานหลั ก คื อ (1) สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ แ ละโฆษณา
(2) ผลิ ตรายการโทรทัศน์ และ (3) อื่ น ๆ และดํา เนิ น ธุ รกิ จ ในส่ ว นงานทางภู มิศาสตร์ เ ดี ย วคื อใน
ประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานสิ่ งพิมพ์
และโฆษณา
2555
2554
1,980
1,650
91
56
2,071
1,706
407
332

ส่ วนงานผลิต
รายการโทรทัศน์
2555
2554
239
181
102
74
341
255
6
21

การดําเนินงานอื่นๆ
2555
2554
157
132
66
55
223
187
1
8

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2555
2554
(259)
(185)
(259)
(185)
(1)
(1)

งบการเงินรวม
2555
2554
2,376
1,963
2,376
1,963
413
360
37
(256)
(26)
(40)
1
129

31
(262)
(25)
(53)
3
54

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานสิ่ งพิมพ์
และโฆษณา
2555
2554
429
463
77
97

ส่ วนงานผลิต
รายการโทรทัศน์
2555
2554
11
14
2
1

การดําเนินงานอื่นๆ
2555
2554
9
10
5
4

ส่ วนที่แบ่งไม่ได้
2555
2554
422
447
16
4

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2555
2554
-

งบการเงินรวม
2555
2554
871
934
100
106
1,011
828
1,982
1,868

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
28

27.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นราย
เดื อนในอัตราร้ อยละ 4 ถึ งร้ อยละ 8 ของเงิ นเดื อน กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ หารโดยธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน
เงิน 30 ล้านบาท (2554: 29 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 27 ล้านบาท (2554: 25 ล้านบาท))

28.

เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

45,000
45,000

0.09
0.09

50,000

0.10

30,000
80,000

0.06
0.16

เงินปันผลงวดสุ ดท้ายสําหรับกําไร ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที่
ของปี 2553
22 เมษายน 2554
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2554
เงินปันผลงวดสุ ดท้ายสําหรับกําไร ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที่
ของปี 2554
25 เมษายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2555

29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ และการจ้างเพื่อพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี

50
8

31
54

29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อกระดาษ
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันซึ่ งถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี เกี่ยวกับการซื้ อกระดาษพิมพ์นิตยสารตาม
อัตราและปริ มาณที่ระบุไว้ในสัญญา
29

29.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้ทาํ สัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าจากบริ ษทั
ในต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
29.4 การคํา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันวงเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง
ในวงเงิน 10 ล้านบาท
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดย
ธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 20 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
29.5 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานจํานวน 1 คดี ซึ่งเกิดจากการดําเนิ น
ธุ รกิ จตามปกติของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าผลของคดี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
29.6 สั ญญาทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกจากหน่ วยงานรัฐบาลแห่ งหนึ่ งให้เป็ นผูร้ ่ วมผลิตรายการข่าวประจําวันเพื่อ
เผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ซึ่งบริ ษทั ฯตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สญ
ั ญาในรู ปของเงินสด การจัดหา
อุปกรณ์ การจัดหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริ การโฆษณา ตามเงื่อนไขและจํานวนที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลง ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดในเดือนเมษายน 2556
30.

เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เงิ นกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืม
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากจํานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนไว้แล้ว
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ น กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

37
37

25
662
687

62
662
724

0.6 - 2.25
-

-

-

234

-

234

-

-

-

289

289

MMR, MOR
-

50
4
54

13
13

6
300
540

289

6
350
17
896

อ้างอิงกับอัตรา MLR
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

46
-

18
458

64
458

0.5 - 2.25
-

-

-

46

476

522

-

-

51

-

51

MMR, MOR

-

-

-

301

301

-

100
1

50
4

6
323
-

-

6
473
5

อ้างอิงกับอัตรา MLR
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่

101

54

380

301

836
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
ระหว่าง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

1

16

17

0.62 - 2.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

6

517
-

517
6

-

-

-

7

533

540

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

-

-

234

-

234

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

10

232
-

232
10

50
4

13

300
-

-

350
17

54

13

544

232

843

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อ้างอิงกับอัตรา MLR

MMR, MOR
อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ระหว่าง
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1
6

7
328
-

8
328
6

-

-

7

335

342

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

-

-

31

-

31

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

6

257
-

257
6

100
1
101

50
4
54

323
360

257

473
5
772

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

MMR, MOR
อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน
อัตราคงที่และ MLR
อัตราคงที่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจะทําสั ญญาซื้ อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ล่ ว งหน้า เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งเมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ารณาว่ า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไม่มีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภท
ระยะสั้น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรั พย์กันหรื อจ่ ายชําระ
หนี้สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทุ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ สนับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยและเสริ ม สร้ า งมูล ค่ า
การถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
1.36:1 (2554: 1.35:1) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 1.41:1 (2554: 1.36:1))

32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
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