
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและได้
สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น        
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2557 



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,600               76,922                 12,515                 15,064                 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 3 489,505               649,895               409,699               520,934               

สินคา้คงเหลือ 4 92,958                 94,897                 89,499                 94,405                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          47,550                 47,550                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 46,086                 36,421                 31,244                 23,179                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 44,068                 50,969                 27,759                 20,324                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 782,217               909,104               618,266               721,456               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          125,892               125,892               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                          -                          -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 955,282               940,609               936,786               929,273               

ค่าความนิยม 53,769                 53,769                 -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ 8 124,522               117,013               119,207               112,174               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 53,005                 45,319                 30,047                 25,883                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 9,231                   16,906                 2,634                   2,713                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,195,809            1,173,616            1,214,566            1,195,935            

รวมสินทรัพย์ 1,978,026            2,082,720            1,832,832            1,917,391            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 10 373,001               396,796               373,001               396,796               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 11 292,645               299,053               248,038               246,969               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 12 5,880                   5,880                   -                          -                          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 100,000               100,000               100,000               100,000               

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,439                   4,372                   4,439                   4,372                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,035                   2,238                   -                          -                          

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 73,649                 78,724                 63,330                 67,415                 

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 85,660                 105,354               73,467                 89,823                 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 938,309               992,417               862,275               905,375               

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 125,000               150,000               125,000               150,000               

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7,438                   8,574                   7,438                   8,574                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 76,618                 74,606                 74,905                 72,921                 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 209,056               233,180               207,343               231,495               

รวมหนี้สิน 1,147,365            1,225,597            1,069,618            1,136,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,500                 50,500                 50,500                 50,500                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 282,820               309,180               212,714               230,021               

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 833,320               859,680               763,214               780,521               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,659)                 (2,557)                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 830,661               857,123               763,214               780,521               

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,978,026            2,082,720            1,832,832            1,917,391            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 484,981               585,405               417,167               499,134               

ตน้ทุนขายและบริการ (379,551)             (415,081)             (333,438)             (347,552)             

กาํไรข้ันต้น 105,430               170,324               83,729                 151,582               

ค่าใชจ่้ายในการขาย (66,201)               (75,385)               (52,567)               (63,439)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (70,707)               (62,388)               (52,289)               (50,795)               

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ (31,478)               32,551                 (21,127)               37,348                 

รายไดอ้ื่น 5,014                   6,718                   6,112                   6,393                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (26,464)               39,269                 (15,015)               43,741                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,433)                 (5,747)                 (6,456)                 (5,705)                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (32,897)               33,522                 (21,471)               38,036                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 6,435                   (9,758)                 4,164                   (7,637)                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (26,462)               23,764                 (17,307)               30,399                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (26,462)               23,764                 (17,307)               30,399                 

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (26,360)               27,754                 (17,307)               30,399                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (102)                    (3,990)                 

(26,462)               23,764                 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (26,360)               27,754                 (17,307)               30,399                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (102)                    (3,990)                 

(26,462)               23,764                 

กาํไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.05)                   0.06                     (0.03)                   0.06                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000                    50,500                      287,582                    838,082                    6,230                        844,312                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                27,754                      27,754                      (3,990)                       23,764                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 500,000                    50,500                      315,336                    865,836                    2,240                        868,076                    

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                (26,360)                     (26,360)                     (102)                          (26,462)                     

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

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หุน้สามญั

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000                    50,500                      198,531                    749,031                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 30,399                      30,399                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 500,000                    50,500                      228,930                    779,430                    

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (17,307)                     (17,307)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 500,000                    50,500                      212,714                    763,214                    

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (32,897)               33,522                 (21,471)               38,036                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบับญัชี) 1,090                   369                      608                      (79)                      

   ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (โอนกลบับญัชี) (896)                    (388)                    (896)                    (388)                    

   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,007                   2,817                   2,007                   2,817                   

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          2,700                   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,620                 28,143                 28,316                 26,767                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (496)                    (30)                      (496)                    (30)                      

   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ (60)                      (76)                      (60)                      (76)                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,012                   918                      1,984                   1,459                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,559                   5,747                   6,456                   5,705                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 6,939                   71,022                 16,448                 76,911                 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ข้ึน) 

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 160,196               96,006                 111,523               67,440                 

   สินคา้คงเหลือ (68)                      2,560                   2,899                   4,280                   

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 6,901                   3,022                   (7,435)                 5,260                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 7,675                   (7,787)                 79                        (444)                    

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 6,290                   30,009                 11,508                 24,212                 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (24,769)               (9,328)                 (20,441)               (9,217)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 163,164               185,504               114,581               168,442               

   จ่ายดอกเบ้ีย (6,436)                 (5,638)                 (6,436)                 (5,628)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (10,119)               (11,106)               (8,065)                 (8,420)                 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 146,609               168,760               100,080               154,394               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 496                      30                        496                      30                        

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (51,394)               (10,835)               (40,720)               (8,025)                 

เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ (12,977)               (8,304)                 (12,349)               (7,395)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (63,875)               (19,109)               (52,573)               (15,390)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (23,795)               (83,545)               (23,795)               (83,545)               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,261)                 (1,261)                 (1,261)                 (1,261)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (50,056)               (109,806)             (50,056)               (109,806)             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 32,678                 39,845                 (2,549)                 29,198                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,922                 61,774                 15,064                 16,786                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 109,600               101,619               12,515                 45,984                 

-                      -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,009                   21,728                 8,953                   21,728                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี  136 ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น               
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้ - - 11 7 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 2 2 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - - 2 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการโทรทศัน์ - - - 14 ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณาจ่าย - - - 4 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัฯแลว้)      

ซ้ือสินคา้ 2 3 5 6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ 1 - - - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั           

(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 9,328 4,631 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 340 531 4 4 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 340 531 9,332 4,635 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          
(หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย  - - 15,561 13,590 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 2,974 3,491 5,796 6,776 

บริษทัร่วม 30 20 30 20 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,004 3,511 21,387 20,386 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ                    
31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2557 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2557 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 45,000 - 45,000 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 

  51,120 - 51,120 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (3,570) - (3,570) 

รวม   47,550 - 47,550 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22 22 13 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 

รวม 22 22 13 13 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - - 193 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 193 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 242,720 290,124 192,927 222,023 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 197,808 320,205 168,905 260,502 
3-6 เดือน 38,902 28,272 31,092 25,619 
6-12 เดือน 15,530 21,770 10,395 13,149 
มากกวา่ 12 เดือน 14,932 9,970 9,137 7,887 

รวม 509,892 670,341 412,456 529,180 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,691) (14,104) (6,012) (5,908) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (6,077) (6,973) (6,077) (6,973) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 489,124 649,264 400,367 516,299 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 489,124 649,264 400,367 516,492 
     
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 340 531 9,332 4,442 
ลกูหน้ีอ่ืน 41 100 - - 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 381 631 9,332 4,442 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 489,505 649,895 409,699 520,934 
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 44,534 27,334 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 2,007 2,007 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 46,541 29,341 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ตรวจสอบแลว้) 

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

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 5,100 5,100 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 25,000 25,000 
รวม 130,992 130,992 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (5,100) (5,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 125,892 125,892 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน - สุทธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 2,704 2,704 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ - - - - 

7. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 940,609 929,273 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 38,765 30,453 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (24,092) (22,940) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 955,282 936,786 

8. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 117,013 112,174 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,977 12,349 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (5,528) (5,376) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 60 60 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 124,522 119,207 
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9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ี
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ      
 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,251 10,181 - 8,958 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด (821) (423) (828) (1,321) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                  
(บนัทึกระหวา่งงวด) (6,865) - (3,336) - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (7,686) (423) (4,164) (1,321) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,435) 9,758 (4,164) 7,637 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556  

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 3,001 16,796 3,001 16,796 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 370,000 380,000 370,000 380,000 
รวม 373,001 396,796 373,001 396,796 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556 

31 มีนาคม 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,840 3,321 21,352 20,361 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 129,924 150,505 77,861 91,258 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 164 190 35 25 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 105,327 87,305 96,650 80,038 
เจา้หน้ีอ่ืน 54,390 57,732 52,140 55,287 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 292,645 299,053 248,038 246,969 

12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืสกลุบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือ                
ทวงถาม 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 250,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 225,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (100,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 125,000 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการดํารงอัตราส่วน                     
ทางการเงิน 
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14. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 รวมรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และรายไดค่้าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บชาํระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท) 
(31 มีนาคม 2556: 7 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ลา้นบาท)) 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2557 

สื่อสิ่งพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 430,191 13,786 41,004 484,981 - 484,981 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13,098 - 12,040 25,138 (25,138) - 

รวมรายได้ 443,289 13,786 53,044 510,119 (25,138) 484,981 

             
ผลการดาํเนินงาน          
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 58,082 (18,513) (102) 39,467 (238) 39,229 

รายไดอ้ื่น      5,014 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร      (70,707) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน      (6,433) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้      (32,897) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      6,435 

ขาดทุนสําหรับงวด      (26,462) 
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(หน่วย: พนับาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556 

สื่อสิ่งพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 508,601 41,000 35,804 585,405 - 585,405 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 14,470 16,752 18,589 49,811 (49,811) - 

รวมรายได้ 523,071 57,752 54,393 635,216 (49,811) 585,405 

             
ผลการดาํเนินงาน          
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 110,043 (14,057) (1,047) 94,939 - 94,939 

รายไดอ้ื่น  6,718 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (62,388) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน  (5,747) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  33,522 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (9,758) 

กาํไรสําหรับงวด  23,764 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 60 40 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 181 - 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพ ์เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 16 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 0.3 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 8 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสญัญาเพ่ือรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

17.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 16 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

17.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงานจาํนวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ
ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 
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18. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล       
งวดสุดทา้ยประจาํปี ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนรวม 70 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะถูก
บนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปี 2557 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                     
7 พฤษภาคม 2557 
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