
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2558 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม            

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น        

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ณรงค ์พนัตาวงษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2558 



บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557  30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว/ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,902                89,049                2,428                  60,525                

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 4 704,701              618,757              583,545              534,964              

สินค้าคงเหลือ 5 90,728                84,865                90,408                83,760                

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 -                          -                          217,350              138,250              

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที�จ่าย 52,068                35,254                41,121                28,378                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 81,750                62,029                30,667                25,991                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 956,149              889,954              965,519              871,868              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 -                          -                          100,892              100,892              

เงินลงทุนในการร่วมค้า 7 25,992                29,834                -                          -                          

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 -                          -                          -                          -                          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 903,347              982,602              840,301              881,787              

ค่าความนิยม 53,769                53,769                -                          -                          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10 134,233              145,478              107,128              117,270              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 58,565                50,829                39,372                32,413                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,512                  11,942                1,647                  1,996                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,184,418           1,274,454           1,089,340           1,134,358           

รวมสินทรัพย์ 2,140,567           2,164,408           2,054,859           2,006,226           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557  30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว/ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 12 678,000              448,000              678,000              448,000              

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 13 336,123              388,918              292,458              323,575              

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย 14 5,880                  5,880                  -                          -                          

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 187,500              241,666              187,500              241,666              

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 4,338                  4,860                  4,338                  4,860                  

ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี 71,157                76,532                59,635                64,616                

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 87,103                93,755                72,968                74,860                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,370,101           1,259,611           1,294,899           1,157,577           

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 15 212,500              208,334              212,500              208,334              

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 1,793                  3,471                  1,793                  3,471                  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 92,562                88,739                87,947                84,641                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 306,855              300,544              302,240              296,446              

รวมหนี�สิน 1,676,956           1,560,155           1,597,139           1,454,023           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557  30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว/ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 505,000              505,000              505,000              505,000              

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

         หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000              500,000              500,000              500,000              

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 50,500                50,500                50,500                50,500                

   ยังไม่ได้จัดสรร (83,587)              56,825                (92,780)              1,703                  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 466,913              607,325              457,720              552,203              

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,302)                (3,072)                -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 463,611              604,253              457,720              552,203              

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,140,567           2,164,408           2,054,859           2,006,226           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้จากการขายและบริการ 16 544,203              507,290              440,054              433,335              

ต้นทุนขายและบริการ (426,624)            (405,687)            (339,104)            (331,061)            

กําไรขั�นต้น 117,579              101,603              100,950              102,274              

ค่าใช้จ่ายในการขาย (86,562)              (70,147)              (62,976)              (50,245)              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (83,461)              (72,825)              (62,021)              (53,201)              

ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (52,444)              (41,369)              (24,047)              (1,172)                

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 3,726                  6,398                  -                          -                          

รายได้อื�น 7,326                  6,129                  14,216                7,119                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (41,392)              (28,842)              (9,831)                5,947                  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (9,739)                (6,503)                (9,633)                (6,399)                

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (51,131)              (35,345)              (19,464)              (452)                   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 4,300                  (519)                   3,680                  914                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (46,831)              (35,864)              (15,784)              462                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (46,831)              (35,864)              (15,784)              462                     

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (46,712)              (35,781)              (15,784)              462                     

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (119)                   (83)                     

(46,831)              (35,864)              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (46,712)              (35,781)              (15,784)              462                     

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (119)                   (83)                     

(46,831)              (35,864)              

กําไรต่อหุ้น 17

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   ขาดทุนส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.09)                  (0.07)                  (0.03)                  0.00                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้จากการขายและบริการ 16 1,062,724           978,767              872,068              850,502              

ต้นทุนขายและบริการ (841,714)            (780,588)            (666,657)            (664,499)            

กําไรขั�นต้น 221,010              198,179              205,411              186,003              

ค่าใช้จ่ายในการขาย (167,895)            (135,223)            (125,154)            (102,812)            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (175,217)            (142,887)            (127,138)            (105,490)            

ค่าเผื�อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -                          -                          (65,900)              -                          

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (30,729)              -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (152,831)            (79,931)              (112,781)            (22,299)              

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 6,618                  11,350                -                          -                          

รายได้อื�น 16,722                12,023                30,018                13,231                

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (129,491)            (56,558)              (82,763)              (9,068)                

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (18,887)              (12,936)              (18,679)              (12,855)              

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (148,378)            (69,494)              (101,442)            (21,923)              

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 7,736                  7,168                  6,959                  5,078                  

ขาดทุนสําหรับงวด (140,642)            (62,326)              (94,483)              (16,845)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (140,642)            (62,326)              (94,483)              (16,845)              

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,412)            (62,141)              (94,483)              (16,845)              

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (230)                   (185)                   

(140,642)            (62,326)              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,412)            (62,141)              (94,483)              (16,845)              

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (230)                   (185)                   

(140,642)            (62,326)              

กําไรต่อหุ้น 17

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   ขาดทุนส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.28)                  (0.12)                  (0.19)                  (0.03)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (148,378)            (69,494)              (101,442)            (21,923)              

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 5,836                  2,754                  895                     1,748                  

   โอนกลับค่าเผื�อสินค้ารับคืน (376)                   (933)                   (376)                   (933)                   

   การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (โอนกลับ) 3,254                  (493)                   3,254                  (493)                   

   ค่าเผื�อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -                          -                          65,900                -                          

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 81,470                62,135                66,622                59,005                

   กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (901)                   (750)                   (901)                   (748)                   

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 30,729                -                          -                          -                          

   โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (45)                     (122)                   (45)                     (122)                   

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (6,618)                (11,350)              -                          -                          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,823                  4,479                  3,306                  3,958                  

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 18,887                13,495                18,679                12,855                

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน   

    สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (12,319)              (279)                   55,892                53,347                

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น) 

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (91,404)              140,505              (49,100)              84,747                

   สินค้าคงเหลือ (9,117)                (3,175)                (9,902)                2,454                  

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (19,721)              (8,547)                (4,676)                (9,764)                

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,430                  6,334                  349                     (429)                   

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (32,664)              8,880                  (28,784)              16,959                

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (12,027)              (21,899)              (6,873)                (23,635)              

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (173,822)            121,819              (43,094)              123,679              

   จ่ายดอกเบี�ย (21,161)              (10,326)              (17,351)              (12,334)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (16,814)              (17,417)              (12,743)              (14,616)              

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (211,797)            94,076                (73,188)              96,729                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น -                          -                          (145,000)            (30,000)              

เงินปันผลรับจากกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 10,460                15,561                -                          -                          

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 903                     768                     903                     768                     

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (36,072)              (76,384)              (16,619)              (50,339)              

เงินสดจ่ายซื�อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (3,217)                (20,801)              (1,769)                (11,695)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (27,926)              (80,856)              (162,485)            (91,266)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 230,000              111,204              230,000              111,204              

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (50,000)              (50,000)              (50,000)              (50,000)              

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,424)                (2,522)                (2,424)                (2,522)                

เงินปันผลจ่าย -                          (70,000)              -                          (70,000)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 177,576              (11,318)              177,576              (11,318)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (62,147)              1,902                  (58,097)              (5,855)                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 26,902                58,282                2,428                  9,209                  

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   รายการซื�ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที�ยังไม่ได้จ่ายชําระ 8,613                  17,291                7,912                  17,109                

   รายการขายอุปกรณ์ให้กับบริษัทย่อยที�ยังไม่ได้รับชําระ -                          -                          -                          46,949                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

หุ้นสามัญ รวม ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

ที�ออกและชําระ จัดสรรแล้ว - ส่วนของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจควบคุม รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - -                               (62,141)                     (62,141)                     (185)                          (62,326)                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                               -                               (70,000)                     (70,000)                     -                               (70,000)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 500,000                    50,500                      177,039                    727,539                    (2,742)                       724,797                    

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - -                               (140,412)                   (140,412)                   (230)                          (140,642)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 500,000                    50,500                      (83,587)                     466,913                    (3,302)                       463,611                    

-                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

หุ้นสามัญ

ที�ออกและชําระ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - (16,845)                     (16,845)                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                               -                               (70,000)                     (70,000)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 500,000                    50,500                      143,176                    693,676                    

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - (94,483)                     (94,483)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 500,000                    50,500                      (92,780)                     457,720                    

-                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย

มี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่ เลข ท่ี  136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออก

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้

มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้

กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย

รับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้

รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย

ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั

การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า

ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี

เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่ม

กิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน

การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณา

ว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการ

ควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน 

(Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงาน

นั้นวา่เป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วน

ได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงาน

ร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการ

ดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการ

ร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํให้บริษทัฯตอ้งเปล่ียนวิธีในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้

จาํนวน 1 แห่ง จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวด

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง

นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่ 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ

ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง

การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ

ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการ

นาํมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 1.4 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 และ ข้อ 1.5 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวด

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยรับรู้ผลการดาํเนินงานของ

การร่วมคา้จากวธีิรวมตามสัดส่วนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 และต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2557 มีดงัน้ี 

 (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) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน:     

รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง (18) - (32) - 

ตน้ทุนขายและบริการลดลง 7 - 12 - 

ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 2 - 3 - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง - - 1 - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

เพ่ิมข้ึน 6 - 11 - 

รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 1 - 2 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 2 - 3 - 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557  

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

ซ้ือสินคา้ - - 10 10 - - 21 21 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 10 3 - - 17 5 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ - - 3 - - - 6 - อตัราร้อยละ 5.0 

และ 5.25 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการการพิมพ ์ - - - 1 - - - 1 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่าช่วงเวลา

ออกอากาศโทรทศัน ์ - - - 1 - - - 1 ราคาตลาด 

ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ

โทรทศัน์จ่าย - - 3 2 - - 4 2 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557  

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 1 5 1 5 4 10 4 10 ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการจดัการ 2 2 - - 3 3 - - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

 

 (ตรวจสอบแลว้/ 

ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั              

(หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 9,537 71,795 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 117 396 85 808 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117 396 9,622 72,603 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั             

(หมายเหตุ 13)     

บริษทัยอ่ย  - - 19,932 20,151 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 7,015 6,885 7,015 6,885 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,015 6,885 26,947 27,036 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ                    

31 ธนัวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม              

2558 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

2558 

 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 67,000 - 67,000 

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

บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 165,000 145,000 310,000 

  238,120 145,000 383,120 

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

รวม   138,250 79,100 217,350 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22 22 13 13 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 23 23 14 14 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 44 44 27 26 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 45 45 28 27 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 

 (ตรวจสอบแลว้/ 

ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 40 51 16,092 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 46 - 249 879 

3-6 เดือน - - - 37 

6-12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 40 300 17,008 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 253,506 270,156 188,807 211,750 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 374,956 305,878 315,479 214,673 

3-6 เดือน 62,492 34,387 55,643 29,353 

6-12 เดือน 22,174 12,082 17,644 10,706 

มากกวา่ 12 เดือน 19,175 18,409 10,559 9,856 

รวม 732,303 640,912 588,132 476,338 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (21,014) (15,470) (7,504) (6,896) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (6,705) (7,081) (6,705) (7,081) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 704,584 618,361 573,923 462,361 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 704,630 618,401 574,223 479,369 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71 356 9,322 55,595 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 71 356 9,322 55,595 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 704,701 618,757 583,545 534,964 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

5. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 40,250 24,877 

บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 3,254 3,254 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 43,504 28,131 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

  (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: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (30,100) (30,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 100,892 100,892 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ราคาทุน 

มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

  

(ตรวจสอบแลว้/

ปรับปรุงใหม่)  

(ตรวจสอบแลว้/

ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 11,500 11,500 25,992 29,834 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน - สุทธิ 

มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 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 และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 982,602 881,787 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,482 13,139 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี                  

ณ วนัท่ีจาํหน่าย 

 

(2) (2) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (67,006) (54,623) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับงวด (30,729) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 903,347 840,301 
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10. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 145,478 117,270 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,174 1,812 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (14,464) (11,999) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 45 45 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 134,233 107,128 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบั

ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต้่างๆ ท่ี

ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2558 2557 2558 2557 

 (ปรับปรุงใหม่)  

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน - (734) - (782) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง 

   ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (4,300) 1,253 (3,680) (132) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,300) 

 

519 (3,680) 

 

(914) 
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 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2558 2557 2558 2557 

 (ปรับปรุงใหม่)  

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน - (734) - (782) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง 

   ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (7,736) (6,434) (6,959) (4,296) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (7,736) 

 

(7,168) (6,959) 

 

(5,078) 

12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม   

2557  

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม   

2557 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 678,000 448,000 678,000 448,000 

รวม 678,000 448,000 678,000 448,000 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม   

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธนัวาคม   

2557 

  (ตรวจสอบแลว้/ 

ปรับปรุงใหม่) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,015 6,885 25,525 26,239 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 116,330 150,711 76,206 100,014 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 54 1,422 797 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109,104 148,336 90,467 133,646 

เจา้หน้ีอ่ืน 103,674 82,932 98,838 62,879 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 336,123 388,918 292,458 323,575 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี

ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือ                

ทวงถาม 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 450,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (50,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 400,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (187,500) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 212,500 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการดํารงอัตราส่วน                      

ทางการเงิน 

16. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 รวม

รายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บชาํระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียน

สินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาท ตามลาํดบั) (30 มิถุนายน 2557: 7 ลา้นบาท 

และ 16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั)) 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เงินปันผล  

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับ

กาํไรของปี 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    

วนัท่ี 25 เมษายน 2557 70,000 0.14 

19. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 484 463 23 11 37 33 544 507 - - 544 507 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9 10 4 3 14 18 27 31 (27) (31) - - 

รวมรายได้ 493 473 27 14 51 51 571 538 (27) (31) 544 507 

                   

ผลการดําเนินงาน   

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 60 66 (26) (34) (3) 1 31 33 - - 31 33 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

 

 

 

 

   

 

 4 6 

รายไดอ้ื่น 

 

 

 

 

 

   

 

 7 6 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

 

 

 

 

   

 

 (83) (73) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์           - - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 

 

 

 

 

   

 

 (10) (6) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

 

 

 

 

   

 

 (51) (34) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

 

 

 

 

   

 

 4 (1) 

ขาดทุนสําหรับงวด 

 

 

 

 

 

   

 

 (47) (35) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ  

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 956 880 37 25 70 74 1,063 979 - - 1,063 979 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 18 21 5 3 27 30 50 54 (50) (54) - - 

รวมรายได้ 974 901 42 28 97 104 1,113 1,033 (50) (54) 1,063 979 

                   

ผลการดําเนินงาน   

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 111 116 (52) (53) (5) 1 54 64 - - 54 64 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

 

 

 

 

   

 

 6 11 

รายไดอ้ื่น 

 

 

 

 

 

   

 

 16 12 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

 

 

 

 

   

 

 (175) (143) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์           (31) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 

 

 

 

 

   

 

 (19) (13) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

 

 

 

 

   

 

 (149) (69) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

 

 

 

 

   

 

 8 7 

ขาดทุนสําหรับงวด 

 

 

 

 

 

   

 

 (141) (62) 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั

การซ้ืออุปกรณ์ การจา้งเพื่อการทาํบญัชี การพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 93 50 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 139 146 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพ ์เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 8.1 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม

อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั

ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา

ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

20.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 14 ลา้นบาท) ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

20.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงานจาํนวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนัผลของคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

แรงงานกลางในประเด็นเก่ียวกบัค่าเสียหายอนัเกิดจากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม ฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯเช่ือว่าผลเสียหายของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินโดยรวม

ของบริษทั 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2558 ได้มีมติ

อนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนในบริษทั มชัรูม เทเลวิชัน่ จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุ้นสามญัร้อยละ 51 

โดยจะชาํระเงินรวมไม่เกิน 193.3 ล้านบาท   รายการการลงทุนดงักล่าวจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบริษทัฯ

ไดรั้บการอนุมติัเงินกูย้มืจากธนาคารแลว้ 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือว ันท่ี                            

10 สิงหาคม 2558 
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