
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั    
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ
วธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ            
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2555 โดยไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงิน งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

ณรงค ์พนัตาวงษ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 6 พฤศจิกายน 2555  



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,132               64,311               38,340                 8,340                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 590,186             457,730             481,413               328,464                    

สินคา้คงเหลือ 4 112,795             120,973             108,571               114,457                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 69,650               46,897               60,646                 41,723                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 28,528               22,297               24,933                 17,489                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 899,291             712,208             713,903               510,473                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                        6,120                   6,120                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                        106,017               106,017                    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                         -                        -                          -                                

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16                      16                      16                        16                             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 886,079             933,803             875,793               923,100                    

ค่าความนิยม 53,769               53,769               -                          -                                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 8 102,310             106,190             99,281                 104,132                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 49,857               53,532               40,251                 43,768                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,856                 8,537                 2,479                   2,174                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,100,887          1,155,847          1,129,957            1,185,327                 

รวมสินทรัพย์ 2,000,178          1,868,055          1,843,860            1,695,800                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 10 263,000             50,582               263,000               30,582                      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 268,924             300,637             224,589               256,919                    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 100,000             122,500             100,000               122,500                    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด  

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,828                 1,015                 2,828                   1,015                        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                        16,000                 6,000                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,208                 10,194               -                          -                                

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 73,216               69,561               65,285                 62,497                      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 120,661             87,114               105,333               72,306                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 829,837             641,603             777,035               551,819                    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 13 5,880                 5,880                 -                          -                                

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 275,000             350,000             275,000               350,000                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9,276                 3,861                 9,276                   3,861                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 76,513               71,525               74,706                 70,091                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 366,669             431,266             358,982               423,952                    

รวมหนีสิ้น 1,196,506          1,072,869          1,136,017            975,771                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 505,000             505,000             505,000               505,000                    

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000             500,000             500,000               500,000                    

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 247,216             241,210             157,343               169,529                    

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 797,716             791,710             707,843               720,029                    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,956                 3,476                 -                          -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 803,672             795,186             707,843               720,029                    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,178          1,868,055          1,843,860            1,695,800                 

-                         -                        -                          -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 593,305             518,423             498,551               416,225                    

ตน้ทุนขายและบริการ (410,482)            (328,705)           (353,916)             (278,349)                   

กาํไรขั้นต้น 182,823             189,718             144,635               137,876                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,758)              (61,644)             (66,455)               (48,759)                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,269)              (68,482)             (51,611)               (54,588)                     

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 43,796               59,592               26,569                 34,529                      

รายไดอ่ื้น

   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 240                    -                        240                      -                                

   อ่ืนๆ 9,050                 9,786                 8,705                   6,236                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 53,086               69,378               35,514                 40,765                      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,035)                (6,778)               (7,031)                 (6,400)                       

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 46,051               62,600               28,483                 34,365                      

ภาษีเงินได้ 9 (9,900)                (18,249)             (6,656)                 (10,232)                     

กาํไรสําหรับงวด 36,151               44,351               21,827                 24,133                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                         -                        -                          -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 36,151               44,351               21,827                 24,133                      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 35,432               41,427               21,827                 24,133                      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 719                    2,924                 

36,151               44,351               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 35,432               41,427               21,827                 24,133                      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 719                    2,924                 

36,151               44,351               

กาํไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                   0.08                   0.04                     0.05                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 1,675,393          1,458,773          1,419,273            1,186,503                 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,205,031)         (960,220)           (1,050,443)          (817,699)                   

กาํไรขั้นต้น 470,362             498,553             368,830               368,804                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (211,020)            (172,523)           (206,478)             (144,790)                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (191,642)            (196,119)           (151,566)             (153,305)                   

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 67,700               129,911             10,786                 70,709                      

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                         -                        26,000                 26,000                      

   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 240                    -                        240                      -                                

   อ่ืนๆ 26,713               23,899               23,603                 18,055                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 94,653               153,810             60,629                 114,764                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,677)              (18,288)             (19,297)               (17,186)                     

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 74,976               135,522             41,332                 97,578                      

ภาษีเงินได้ 9 (16,490)              (40,776)             (3,518)                 (22,175)                     

กาํไรสําหรับงวด 58,486               94,746               37,814                 75,403                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                         -                        -                          -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 58,486               94,746               37,814                 75,403                      

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 56,006               90,050               37,814                 75,403                      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,480                 4,696                 

58,486               94,746               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 56,006               90,050               37,814                 75,403                      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,480                 4,696                 

58,486               94,746               

กาํไรต่อหุ้น 15
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.11                   0.18                   0.08                     0.15                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 500,000                    50,500                      285,374                    835,874                    -                                835,874                    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   ผลประโยชนข์องพนกังาน -                                -                                (49,750)                     (49,750)                     -                                (49,750)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                90,050                      90,050                      4,696                        94,746                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                -                                (45,000)                     (45,000)                     -                                (45,000)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 500,000                    50,500                      280,674                    831,174                    4,696                        835,870                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 500,000                    50,500                      241,210                    791,710                    3,476                        795,186                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                56,006                      56,006                      2,480                        58,486                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                -                                (50,000)                     (50,000)                     -                                (50,000)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555 500,000                    50,500                      247,216                    797,716                    5,956                        803,672                    

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554

หุน้สามญั

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 500,000                    50,500                      233,516                    784,016                    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   ผลประโยชนข์องพนกังาน -                                -                                (48,994)                     (48,994)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 75,403                      75,403                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                -                                (45,000)                     (45,000)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 500,000                    50,500                      214,925                    765,425                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 500,000                    50,500                      169,529                    720,029                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 37,814                      37,814                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                -                                (50,000)                     (50,000)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555 500,000                    50,500                      157,343                    707,843                    

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 74,976               135,522             41,332                 97,578                      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,348                 1,573                 1,013                   1,112                        

   ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (โอนกลบับญัชี) 702                    (1,651)               702                      (1,651)                       

   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 5,748                 9,095                 5,748                   7,492                        

   โอนกลบับญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม (240)                   -                        (240)                    -                                

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,960             108,815             105,135               97,451                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,166)                (491)                  (5,166)                 (491)                          

   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (785)                   (835)                  (785)                    (835)                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,988                 5,120                 4,615                   4,936                        

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                        (26,000)               (26,000)                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,677               18,288               19,297                 17,186                      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 210,208             275,436             145,651               196,778                    

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (134,506)            (6,905)               (154,664)             (1,214)                       

   สินคา้คงเหลือ 2,430                 (6,041)               138                      (943)                          

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (6,231)                (7,498)               (7,444)                 13,168                      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (319)                   (3,038)               (305)                    (945)                          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (28,953)              32,199               (30,282)               30,132                      

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36,749               (2,141)               35,815                 (8,563)                       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 79,378               282,012             (11,091)               228,413                    

   จ่ายดอกเบ้ีย (19,554)              (19,703)             (18,494)               (18,838)                     

   จ่ายภาษีเงินได้ (44,101)              (22,112)             (18,924)               (17,140)                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 15,723               240,197             (48,509)               192,435                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                        26,000                 26,000                      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 240                    -                        240                      -                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,233                 491                    5,233                   491                           

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ -                         (9,808)               -                          -                                

เงินจ่ายเพื่อซ้ืออุปกรณ์ (38,583)              (25,382)             (35,634)               (21,927)                     

เงินจ่ายเพื่อซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (12,119)              (9,502)               (10,657)               (8,783)                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (45,229)              (44,201)             (14,818)               (4,219)                       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (จ่ายชาํระคืน) 212,418             (512,000)           232,418               (512,000)                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         500,000             -                          500,000                    

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (97,500)              (97,500)             (97,500)               (97,500)                     

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,591)                -                        (1,591)                 -                                

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                         -                        10,000                 8,000                        

เงินปันผลจ่าย (50,000)              (45,000)             (50,000)               (45,000)                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 63,327               (154,500)           93,327                 (146,500)                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 33,821               41,496               30,000                 41,716                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 64,311               60,514               8,340                   6,745                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 98,132               102,010             38,340                 48,461                      

-                         -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,521                 4,780                 4,370                   4,197                        

   รายการซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 8,457                 -                        8,457                   -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มีท่ี อยู่ ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ให้ ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วน
งานด าเนินงาน  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             
1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น                
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทั ฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบาย                          

การก าหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
ซ้ือสินคา้ - - 8 9 - - 25 25 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1 2 - - 4 5 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 8 3 - - 32 12 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

 
- 

 
- 

 
15 

 
14 

 
- 

 
- 

 
43 

 
44 

 
ราคาตามสญัญา 

ค่าโฆษณาจ่าย - - 8 4 - - 32 13 ราคาตลาด 
ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศโทรทศัน์จ่าย - - 1 - - - 4 - ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วน
การถือหุ้นของบริษทัฯแลว้)          

ซ้ือสินคา้ 3 4 7 8 12 12 25 25 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั              

(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 21,489 18,375 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 2 3 4 6 

บริษทัร่วม 1 - 1 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3 21,494 18,381 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั             

(หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย  - - 11,280 12,726 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,110 3,103 8,388 6,333 

บริษทัร่วม - 5 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,110 3,108 19,668 19,064 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ี ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 
31 ธนัวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2555 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2555 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  บริษทัร่วม 600 (240) 360 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื  (600) 240 (360) 

รวม  - - - 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2555 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2555 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  บริษทัร่วม 600 (240) 360 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (600) 240 (360) 

รวม 6,120 - 6,120 

 ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั ไดช้ าระเงินกูย้มื คืนแก่บริษทัฯเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.2 ลา้นบาท บริษทัฯจึงโอนกลบั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื น้ีเป็นรายไดใ้น งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้ นระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
และ 31 ธนัวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2555 เพ่ิมข้ึน 30 กนัยายน 2555 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 6,000 10,000 16,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,546 20,412 12,447 12,758 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 285 2,707 277 2,662 

รวม 19,831 23,119 12,724 15,420 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,552 60,525 37,620 37,286 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 866 3,375 833 3,241 

รวม 59,418 63,900 38,453 40,527 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 18.4 ก) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 5,118 4,667 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 15,979 13,161 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21,097 17,828 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 279,144 222,899 209,942 156,886 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 272,780 211,537 220,645 133,571 
3-6 เดือน 32,881 17,996 25,172 16,818 
6-12 เดือน 8,593 8,655 8,295 6,961 
มากกวา่ 12 เดือน 12,048 12,800 8,318 9,899 

รวม 605,446 473,887 472,372 324,135 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,803) (14,450) (7,331) (9,632) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (5,122) (4,420) (5,122) (4,420) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 589,521 455,017 459,919 310,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 589,521 455,017 481,016 327,911 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3 397 553 
ลูกหน้ีอ่ืน 662 2,710 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 665 2,713 397 553 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 590,186 457,730 481,413 328,464 
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 24,924 12,582 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 5,748 5,748 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 30,672 18,330 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั จอ๊บ จอ๊บ จ ากดั 25 25 
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 

รวม 106,017 106,017 

 เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไ รขาดทุนเบด็เสร็จเป็นเงินปันผลรับจากบริษทั    
โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน- สุทธิ 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 
30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
  (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 - - - - 

7. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับ งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 933,803 923,100 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 44,253 41,336 
จ าหน่ายระหวา่งงวด -  มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนั ท่ี
จ าหน่าย (66) (66) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (91,911) (88,577) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 886,079 875,793 
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8. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชี ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 106,190 104,132 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,385 10,923 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี

จ าหน่าย (1) (1) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (17,049) (16,558) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 785 785 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 102,310 99,281 

9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดส้ าหรับ งวดสามเดือนและ เกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2555  และ 2554 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2555 2554 2555 2554 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 3,049 5,944 - - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 3,049 5,944 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด 10,533 (1,534) 10,338 (1,010) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                  
(บนัทึกระหว่างงวด) (3,682) 13,839 (3,682) 11,242 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,851 12,305 6,656 10,232 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,900 18,249 6,656 10,232 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

 (หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2555 2554 2555 2554 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 12,179 15,429 - - 
ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 635 - - - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 12,814 15,429 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด 8,826 (1,810) 8,668 (873) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                   
(บนัทึกระหวา่งงวด) (5,150) 27,157 (5,150) 23,048 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,676 25,347 3,518 22,175 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,490 40,776 3,518 22,175 

 ภาษีเงินไดค้  านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบั ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่
อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัอ อกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้น
การค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม   

2554  
30 กนัยายน  

2555 
31 ธนัวาคม   

2554  
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 2,582 - 2,582 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 263,000 48,000 263,000 28,000 
รวม 263,000 50,582 263,000 30,582 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

30 กนัยายน  
2555 

31 ธนัวาคม   
2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,110 3,103 19,379 17,207 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 122,297 158,950 74,556 112,838 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 289 1,857 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 105,916 78,848 94,976 71,048 
เจา้หน้ีอ่ืน 36,601 59,731 35,389 53,969 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 268,924 300,637 224,589 256,919 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับ งวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2555  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 472,500 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (97,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 375,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (100,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 275,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ระยะยาว  บริษทั ฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข เก่ี ยวกบั การด ารงอตัราส่วน                       
ทางการเงิน 
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13. เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มื              
สกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและ
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตามผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ไดใ้ห้
ค  ายืนยนัท่ีจะไม่เรียกคืนเงินกูย้มืดงัก ล่าวในระยะอีก 12 เดือนขา้งหนา้ บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภท               
เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 

14. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับ งวดสามเดือนและ เกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2555            
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น จ านวน  3 ลา้นบาท  และ                
26 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ : 11 ลา้นบาท  และ  56 ลา้นบาท ตามล าดบั ) (2554 : 8           
ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท ตามล าดบั)) 

15. ก าไรต่อหุ้น 

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

16. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับ
ก าไรของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  
22 เมษายน 2554 45,000 0.09 

    
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับ
ก าไรของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  
25 เมษายน 2555 50,000 0.10 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการ หลกัคือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและ
หนงัสือ และการผลิตรายการ โทรทศัน์ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ                     
อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวดบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงาน             
การผลิตรายการ โทรทศัน์ ดงันั้น  จึงไม่มีการแสดงขอ้มูล ทางการเงิน จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั การซ้ืออุปกรณ์  
และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 45 30 
2 ถึง 5 ปี 19 54 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสา รตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สั ญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงอายขุองสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

สัญญา อายขุองสัญญา 

1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป   
2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ7 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 7 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 
5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ10 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก

คร้ังละ 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
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18.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 10 ลา้นบาท 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2555  บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 20 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

18.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายในคดี เก่ียวกบัสัญญาจา้งแรง งานจ านวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติขอ งบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

18.6 สัญญาทีส่ าคัญ 

 บริษทัฯได้รับคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงใหเ้ป็นผูร่้วมผลิต รายการ ข่าวประจ าวนั เพื่อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญา ในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคล ากรผลิตข่าวและการใหบ้ริการโฆษณา ตามเง่ือนไขและจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2556 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงิน ระหวา่ง กาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                              
6 พฤศจิกายน 2555 
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