
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและได้
สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น        
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2558 



บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้/ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,646                89,049                28,866                60,525                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 537,087              618,757              470,345              534,964              

สินคา้คงเหลือ 5 78,490                84,865                75,382                83,760                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          152,350              138,250              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 45,738                35,254                36,234                28,378                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 70,714                62,029                30,810                25,991                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 808,675              889,954              793,987              871,868              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          100,892              100,892              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 32,726                29,834                -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                          -                          -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 933,746              982,602              866,499              881,787              

ค่าความนิยม 53,769                53,769                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10 140,465              145,478              112,426              117,270              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 54,265                50,829                35,692                32,413                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,006                11,942                1,418                  1,996                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,224,977           1,274,454           1,116,927           1,134,358           

รวมสินทรัพย์ 2,033,652           2,164,408           1,910,914           2,006,226           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้/ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 468,000              448,000              468,000              448,000              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 370,806              388,918              319,043              323,575              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 5,880                  5,880                  -                          -                          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 152,083              241,666              152,083              241,666              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 4,626                  4,860                  4,626                  4,860                  

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 73,840                76,532                62,911                64,616                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 81,879                93,755                68,921                74,860                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,157,114           1,259,611           1,075,584           1,157,577           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 15 272,917              208,334              272,917              208,334              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 2,614                  3,471                  2,614                  3,471                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 90,565                88,739                86,295                84,641                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 366,096              300,544              361,826              296,446              

รวมหนีสิ้น 1,523,210           1,560,155           1,437,410           1,454,023           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้/ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 505,000              505,000              505,000              505,000              

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000              500,000              500,000              500,000              

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,500                50,500                50,500                50,500                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (36,875)               56,825                (76,996)               1,703                  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 513,625              607,325              473,504              552,203              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,183)                 (3,072)                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 510,442              604,253              473,504              552,203              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,033,652           2,164,408           1,910,914           2,006,226           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและบริการ 16 518,521              471,477              432,014              417,167              

ตน้ทุนขายและบริการ (415,090)             (374,901)             (327,553)             (333,438)             

ก าไรขั้นต้น 103,431              96,576                104,461              83,729                

ค่าใชจ่้ายในการขาย (81,333)               (65,076)               (62,178)               (52,567)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,756)               (70,062)               (65,117)               (52,289)               

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (65,900)               -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (30,729)               -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (100,387)             (38,562)               (88,734)               (21,127)               

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,892                  4,952                  -                          -                          

รายไดอ่ื้น 9,396                  5,894                  15,802                6,112                  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (88,099)               (27,716)               (72,932)               (15,015)               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,148)                 (6,433)                 (9,046)                 (6,456)                 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (97,247)               (34,149)               (81,978)               (21,471)               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 3,436                  7,687                  3,279                  4,164                  

ขาดทุนส าหรับงวด (93,811)               (26,462)               (78,699)               (17,307)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                          -                          -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (93,811)               (26,462)               (78,699)               (17,307)               

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (93,700)               (26,360)               (78,699)               (17,307)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (111)                    (102)                    

(93,811)               (26,462)               

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (93,700)               (26,360)               (78,699)               (17,307)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (111)                    (102)                    

(93,811)               (26,462)               

ก าไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.19)                   (0.05)                   (0.16)                   (0.03)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (97,247)               (34,149)               (81,978)               (21,471)               

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,489                  847                     890                     608                     

   โอนกลบัค่าเผ่ือสินคา้รับคืน (406)                    (896)                    (406)                    (896)                    

   การปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,979                  2,007                  3,979                  2,007                  

   ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          65,900                -                          

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 41,536                29,566                33,287                28,316                

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (541)                    (496)                    (541)                    (496)                    

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 30,729                -                          -                          -                          

   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (22)                      (60)                      (22)                      (60)                      

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,892)                 (4,952)                 -                          -                          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,826                  2,008                  1,654                  1,984                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,148                  6,559                  9,046                  6,456                  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (11,401)               434                     31,809                16,448                

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 79,587                151,437              64,135                111,523              

   สินคา้คงเหลือ 2,396                  759                     4,399                  2,899                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,685)                 7,097                  (4,819)                 (7,435)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,936                  7,665                  578                     79                       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (576)                    5,080                  (1,682)                 11,508                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,568)               (23,566)               (7,644)                 (20,441)               

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 48,689                148,906              86,776                114,581              

   จ่ายดอกเบ้ีย (11,785)               (6,436)                 (8,405)                 (6,436)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (10,484)               (9,666)                 (7,856)                 (8,065)                 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 26,420                132,804              70,515                100,080              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พับลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                      (80,000)               -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 543                     496                     543                     496                     

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (30,736)               (49,697)               (15,374)               (40,720)               

เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2,418)                 (12,962)               (1,131)                 (12,349)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (32,611)               (62,163)               (95,962)               (52,573)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 20,000                (23,795)               20,000                (23,795)               

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,212)                 (1,261)                 (1,212)                 (1,261)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (6,212)                 (50,056)               (6,212)                 (50,056)               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (12,403)               20,585                (31,659)               (2,549)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 89,049                56,380                60,525                15,064                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 76,646                76,965                28,866                12,515                

-                      -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 11,382                8,979                  7,979                  8,953                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558

หุ้นสามญั รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 500,000                    50,500                      309,180                    859,680                    (2,557)                       857,123                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - -                                (26,360)                     (26,360)                     (102)                          (26,462)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2557 500,000                    50,500                      282,820                    833,320                    (2,659)                       830,661                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000                    50,500                      56,825                      607,325                    (3,072)                       604,253                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - -                                (93,700)                     (93,700)                     (111)                          (93,811)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 500,000                    50,500                      (36,875)                     513,625                    (3,183)                       510,442                    

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558

หุ้นสามญั

ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 500,000                    50,500                      230,021                    780,521                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - (17,307)                     (17,307)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2557 500,000                    50,500                      212,714                    763,214                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000                    50,500                      1,703                        552,203                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - (78,699)                     (78,699)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 500,000                    50,500                      (76,996)                     473,504                    

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่ เลข ท่ี  136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่ม
กิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณา
ว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการ
ควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน 
(Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงาน
นั้นวา่เป็น การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วน
ได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการ
ด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการ
ร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 การน ามาตรฐานขา้งตน้มาใชท้  าให้บริษทัฯตอ้งเปล่ียนวิธีในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้
จ านวน 1 แห่ง จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่ 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการ
น ามาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 1.4 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 และ ข้อ 1.5 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยรับรู้ผลการด าเนินงานของ
การร่วมคา้จากวธีิรวมตามสัดส่วนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (13) - 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนลดลง (34) - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง (47) - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน 30 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง (5) - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 25 - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง (14) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง (8) - 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนลดลง (22) - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง (14) - 
ตน้ทุนขายและบริการลดลง 5 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 1 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 1 - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน 5 - 
รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 1 - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 1 - 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

 (ปรับปรุงใหม่)   
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้ - - 11 11 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 7 2 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 - อตัราร้อยละ 5.13 และ 

5.25 ต่อปี 
ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศโทรทศัน์จ่าย - - 1 - ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
ซ้ือสินคา้ 3 5 3 5 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ 1 1 - - ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

 

 (ตรวจสอบแลว้/ 
ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั              
(หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 40,164 71,795 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 224 396 220 808 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224 396 40,384 72,603 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั             
(หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย  - - 21,692 20,151 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,619 6,885 4,383 6,885 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,619 6,885 26,075 27,036 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ                    
31 ธนัวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2558 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2558 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  บริษทัยอ่ย 67,000 - 67,000 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 

บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 165,000 80,000 245,000 
  238,120 80,000 318,120 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (99,870) (65,900) (165,770) 

รวม   138,250 14,100 152,350 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22 22 14 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 
รวม 22 22 14 13 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 
 (ตรวจสอบแลว้/ 

ปรับปรุงใหม่) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 98 40 2,466 16,092 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 247 879 
3-6 เดือน - - 29 37 
6-12 เดือน - - 38 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 40 2,780 17,008 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 278,071 270,156 209,020 211,750 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 222,642 305,878 192,024 214,673 
3-6 เดือน 31,332 34,387 24,581 29,353 
6-12 เดือน 10,470 12,082 8,672 10,706 
มากกวา่ 12 เดือน 18,725 18,409 9,873 9,856 

รวม 561,240 640,912 444,170 476,338 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (17,702) (15,470) (7,534) (6,896) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (6,675) (7,081) (6,675) (7,081) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 536,863 618,361 429,961 462,361 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 536,961 618,401 432,741 479,369 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 
 (ตรวจสอบแลว้/ 

ปรับปรุงใหม่) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126 356 37,604 55,595 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 126 356 37,604 55,595 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 537,087 618,757 470,345 534,964 

5. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 40,250 24,877 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 3,979 3,979 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 44,229 28,856 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 2 2 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั             
อีกร้อยละ 51)   

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั 5,100 5,100 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั 25,000 25,000 
รวม 130,992 130,992 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (30,100) (30,100) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 100,892 100,892 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

  
(ตรวจสอบแลว้/
ปรับปรุงใหม่)  

(ตรวจสอบแลว้/
ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั โพสต-์เอซีพี จ ากดั 11,500 11,500 32,726 29,834 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน - สุทธิ 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั 10,000 10,000 2,704 2,704 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ - - - - 

9. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 982,602 881,787 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 15,958 12,004 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี             
ณ วนัท่ีจ าหน่าย (2) (2) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34,083) (27,290) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับงวด (30,729) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 933,746 866,499 
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10. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 145,478 117,270 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,418 1,131 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (7,453) (5,997) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 22 22 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 140,465 112,426 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ี
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2558 2557 2558 2557 
 (ปรับปรุงใหม่)  
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (3,436) (7,687) (3,279) (4,164) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,436) (7,687) (3,279) (4,164) 
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12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม   

2557  
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม   

2557 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 468,000 448,000 468,000 448,000 
รวม 468,000 448,000 468,000 448,000 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม   
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม   
2557 

  (ตรวจสอบแลว้/ 
ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,383 6,885 19,738 26,239 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 135,068 150,711 90,339 100,014 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 236 54 6,337 797 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 163,197 148,336 141,910 133,646 
เจา้หน้ีอ่ืน 67,922 82,932 60,719 62,879 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 370,806 388,918 319,043 323,575 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก าหนดช าระคืนเม่ือ                
ทวงถาม 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 450,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 425,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (152,083) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 272,917 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอัตราส่วน                      
ทางการเงิน 

16. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 รวมรายไดจ้ากการ
ขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาท่ีไม่ได้รับช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็นจ านวน 11 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้น
บาท) (31 มีนาคม 2557: 9 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท)) 

17. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

18. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558 ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทัศน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ            

ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 471,789 13,586 33,146 518,521 - 518,521 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,535 1,126 13,537 23,198 (23,198) - 

รวมรายได้ 480,324 14,712 46,683 541,719 (23,198) 518,521 

             
ผลการด าเนินงาน          
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 51,057 (26,880) (3,521) 20,656 1,442 22,098 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      2,892 
รายไดอ่ื้น      9,396 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (91,756) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์      (30,729) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (9,148) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      (97,247) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      3,436 

ขาดทุนส าหรับงวด      (93,811) 
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(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557 ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทัศน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 416,687 13,786 41,004 471,477 - 471,477 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 10,654 - 12,040 22,694 (22,694) - 

รวมรายได้ 427,341 13,786 53,044 494,171 (22,694) 471,477 

             
ผลการด าเนินงาน          
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 50,353 (18,513) (102) 31,738 (238) 31,500 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      4,952 
รายไดอ่ื้น 

   
 

 
5,894 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
   

 
 

(70,062) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
   

 

 

(6,433) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

   
 

 
(34,149) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   

 

 

7,687 

ขาดทุนส าหรับงวด 

   

 

 

(26,462) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 50 50 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 139 146 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพ ์เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 4.4 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

19.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 17 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 14 ลา้นบาท) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

19.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงานจ านวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดได้ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือว ันท่ี                            
8 พฤษภาคม 2558 


