
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2557 



 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                            
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                       
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง 
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ        
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  
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ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและ                 
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ              
เฉพำะของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ณรงค ์พนัตำวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2558 
 
 

 



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 101,701,411         76,921,966           60,525,406           15,063,708           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 8 652,281,838         649,894,905         534,963,644         520,934,406         

สินคา้คงเหลือ 9 85,063,274           94,897,660           83,760,397           94,404,590           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            138,250,000         47,550,000           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 35,254,293           36,420,860           28,377,902           23,178,676           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,274,146           50,968,852           25,990,931           20,324,344           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 936,574,962         909,104,243         871,868,280         721,455,724         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            100,892,450         125,892,450         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                            -                            -                            -                            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 -                            -                            -                            -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 983,250,205         940,609,388         881,787,168         929,272,688         

ค่าความนิยม 10 53,769,227           53,769,227           -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 14 145,703,987         117,012,485         117,269,469         112,174,395         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 51,653,029           45,318,755           32,412,407           25,882,834           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,183,497           16,905,717           1,996,377             2,712,628             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,249,559,945      1,173,615,572      1,134,357,871      1,195,934,995      

รวมสินทรัพย์ 2,186,134,907      2,082,719,815      2,006,226,151      1,917,390,719      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 15 448,000,000         396,795,538         448,000,000         396,795,538         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 16 402,501,836         299,052,863         323,575,150         246,969,379         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

    ควบคุมของบริษทัยอ่ย 17 5,880,000             5,880,000             -                        -                        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 241,666,000         100,000,000         241,666,000         100,000,000         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 4,859,905             4,371,743             4,859,905             4,371,743             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,040,360             2,238,145             -                            -                            

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 77,078,463           78,724,509           64,615,776           67,415,195           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 99,140,082           105,353,797         74,860,201           89,822,758           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,281,166,646      992,416,595         1,157,577,032      905,374,613         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 208,334,000         150,000,000         208,334,000         150,000,000         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 19 3,471,550             8,574,147             3,471,550             8,574,147             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 88,909,644           74,606,387           84,640,921           72,920,725           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 300,715,194         233,180,534         296,446,471         231,494,872         

รวมหนีสิ้น 1,581,881,840      1,225,597,129      1,454,023,503      1,136,869,485      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 50,500,000           50,500,000           50,500,000           50,500,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,825,091           309,180,217         1,702,648             230,021,234         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                            -                            -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 607,325,091         859,680,217         552,202,648         780,521,234         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,072,024)            (2,557,531)            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 604,253,067         857,122,686         552,202,648         780,521,234         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,186,134,907      2,082,719,815      2,006,226,151      1,917,390,719      

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 22 2,258,726,734      2,446,980,146      1,809,036,868      2,066,405,974      

ตน้ทุนขายและบริการ (1,739,806,778)    (1,690,305,871)    (1,353,901,383)    (1,414,151,060)    

กาํไรข้ันต้น 518,919,956         756,674,275         455,135,485         652,254,914         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (343,473,400)       (319,986,536)       (247,743,003)       (259,868,764)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (335,190,603)       (281,852,220)       (362,746,208)       (215,221,678)       

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ (159,744,047)       154,835,519         (155,353,726)       177,164,472         

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 250,880                250,880                -                            -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 395,749                -                            1,082,678             -                            

   อ่ืนๆ 21,877,124           27,706,790           33,753,694           25,294,005           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายเงนิได้ (137,220,294)       182,793,189         (120,517,354)       202,458,477         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (28,436,562)          (25,034,248)          (28,137,813)          (24,561,783)          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายเงนิได้ (165,656,856)       157,758,941         (148,655,167)       177,896,694         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24 (2,970,312)            (37,661,583)          3,866,341             (39,267,488)          

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (168,627,168)       120,097,358         (144,788,826)       138,629,206         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

     ประกนัภยั 20 (17,639,688)          (9,110,652)            (16,912,199)          (8,923,005)            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 3,397,237             1,824,117             3,382,439             1,784,601             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (14,242,451)          (7,286,535)            (13,529,760)          (7,138,404)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (182,869,619)       112,810,823         (158,318,586)       131,490,802         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (168,112,675)       128,885,083         (144,788,826)       138,629,206         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (514,493)               (8,787,725)            

(168,627,168)       120,097,358         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (182,355,126)       121,598,548         (158,318,586)       131,490,802         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (514,493)               (8,787,725)            

(182,869,619)       112,810,823         

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.34)                     0.26                      (0.29)                     0.28                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 500,000,000         50,500,000           287,581,669         838,081,669         6,230,194                844,311,863         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            128,885,083         128,885,083         (8,787,725)              120,097,358         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            (7,286,535)            (7,286,535)            -                              (7,286,535)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            121,598,548         121,598,548         (8,787,725)              112,810,823         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            (100,000,000)        (100,000,000)        -                              (100,000,000)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 500,000,000         50,500,000           309,180,217         859,680,217         (2,557,531)              857,122,686         

-                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 500,000,000         50,500,000           309,180,217         859,680,217         (2,557,531)              857,122,686         

ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            (168,112,675)        (168,112,675)        (514,493)                 (168,627,168)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            (14,242,451)          (14,242,451)          -                              (14,242,451)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            (182,355,126)        (182,355,126)        (514,493)                 (182,869,619)        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            (70,000,000)          (70,000,000)          -                              (70,000,000)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000,000         50,500,000           56,825,091           607,325,091         (3,072,024)              604,253,067         

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

หุ้นสามญั
ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 500,000,000              50,500,000                198,530,432              749,030,432              
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                138,629,206              138,629,206              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                (7,138,404)                 (7,138,404)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                131,490,802              131,490,802              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                (100,000,000)             (100,000,000)             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 500,000,000              50,500,000                230,021,234              780,521,234              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 500,000,000              50,500,000                230,021,234              780,521,234              
ขาดทุนสาํหรับปี -                                -                                (144,788,826)             (144,788,826)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                (13,529,760)               (13,529,760)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                (158,318,586)             (158,318,586)             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                (70,000,000)               (70,000,000)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 500,000,000              50,500,000                1,702,648                  552,202,648              

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (165,656,856)       157,758,941         (148,655,167)       177,896,694         

ปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,186,002             5,544,629             3,073,321             497,996                

   ค่าเผื่อสินคา้รับคืน 108,240                1,095,234             108,240                1,095,234             

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (1,719,450)            6,094,337             (2,457,111)            5,004,891             

   ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                            -                            96,300,000           3,570,000             

   ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            25,000,000           5,100,000             

   ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน -                            16,124 -                        16,124

   เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (250,880)               (250,880)               -                        -                            

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 137,247,986         112,929,671         119,905,739         107,668,454         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (963,097)               2,165,663             (963,664)               1,495,655             

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 4,144,912             -                        -                        -                        

   โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (179,069)               (271,179)               (179,069)               (271,179)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,874,263           6,191,485             8,218,966             6,046,627             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 28,586,927           25,034,248           28,167,529           24,561,783           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

   หน้ีสินดาํเนินงาน 16,378,978           316,308,273         128,518,784         332,682,279         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,681,175)            5,666,886             14,421,283           (5,516,990)            

   สินคา้คงเหลือ 11,553,836           (16,922,023)          13,101,304           (17,648,275)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,101,430)          20,976,563           (5,666,587)            48,175,880           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,722,220             (8,372,196)            716,251                (729,308)               

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 92,882,038           (7,806,713)            84,221,392           (3,410,023)            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,859,761)            15,598,331 (17,761,976)          11,450,889           

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (14,210,694)          (10,591,307)          (13,410,969)          (10,013,216)          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 82,684,012           314,857,814         204,139,482         354,991,236         

   จ่ายดอกเบ้ีย (23,563,712)          (23,568,623)          (27,220,307)          (23,722,547)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,142,431)            (51,361,987)          (4,480,019)            (37,095,303)          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 53,977,869           239,927,204         172,439,156         294,173,386         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                            -                            (187,000,000)       (45,000,000)          

เงินจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (24,975,000)          

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 250,880                250,880                -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 19,969,046           192,734                18,536,554           131,987                

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (172,291,040)       (143,409,306)       (106,862,719)       (136,134,799)       

เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (53,025,068)          (40,019,431)          (27,549,051)          (38,123,620)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (205,096,182)       (182,985,123)       (302,875,216)       (244,101,432)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 51,204,462           163,250,560         51,204,462           163,250,560         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 300,000,000         -                            300,000,000         -                            

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (100,000,000)       (100,000,000)       (100,000,000)       (100,000,000)       

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (5,306,704)            (5,044,284)            (5,306,704)            (5,044,284)            

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            -                            -                            (10,000,000)          

เงินปันผลจ่าย (70,000,000)          (100,000,000)       (70,000,000)          (100,000,000)       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 175,897,758         (41,793,724)          175,897,758         (51,793,724)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 24,779,445           15,148,357           45,461,698           (1,721,770)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 76,921,966           61,773,609           15,063,708           16,785,478           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 101,701,411         76,921,966           60,525,406           15,063,708           

-                            -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 26,183,889           19,944,517           11,349,286           19,219,860           

   รายการขายอุปกรณ์ใหก้บับริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระ -                            -                            31,632,082           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



1 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยหนงัสือพิมพ ์นิตยสำร และหนังสือ 
และกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัท่ี 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน               
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) กบับริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

  2557 2556  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษัทย่อย     
บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ำกดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ ำกดั) 

ให้เช่ำช่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
และผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 

100 100 ไทย 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร 100 100 ไทย 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ำกดั (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ 
และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั) 

ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร 100 100 ไทย 

บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ำกดั ลงทุน 100 100 ไทย 
บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ ำกดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ำกดั) 

ลงทุน 100 100 ไทย 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

  2557 2556  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ำกดั  ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 51 51 ไทย 
กจิกำรท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ำกดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั)  

ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร 70 70 ไทย 

ข) บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ  ำกดั มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั โพสต์-เอซีพี 
จ  ำกดั คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั โพสต์-เอซีพี จ  ำกดั และมีสิทธิออกเสียง
ร้อยละ 51 ในบริษัทดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้สัญญำร่วมทุนระหว่ำงบริษัท โพสต ์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ  ำกดักบัผูร่้วมทุน บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ  ำกัด 
ยงัคงมีอ ำนำจกำรควบคุมร่วมร้อยละ 50 ในบริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ำกดั  

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกันมำรวมในกำรจัดท ำ                
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีควบคุม
ร่วมกนัจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนันั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชี     
ท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัและรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนั
ท่ีมีสำระส ำคญัไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน  

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) 
 
กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ี

ยกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร

ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ไดรั้บกำรปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวน
มำก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตใหกิ้จกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนก็ได ้ 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบักำร
พิจำรณำวำ่ผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวำ่ตน
ควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้
ไปลงทุน และตนสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้ำ่ตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุน้หรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงก็ตำม กำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่มกิจกำรมำ
จดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดใหกิ้จกำรบนัทึกเงินลงทุนในกิจกำรท่ี
ควบคุมร่วมกนัโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัท่ี 31 ก ำหนดใหกิ้จกำรสำมำรถเลือก
น ำเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัมำจดัท ำงบกำรเงินรวมโดยใชว้ธีิรวมตำมสัดส่วน หรือ
บนัทึกเป็นเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียก็ได ้
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ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ำกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัมำจดัท ำงบกำรเงินรวมโดยใชว้ิธีรวมตำม

สัดส่วน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินวำ่เม่ือน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชใ้นปี 2558 และ

เปล่ียนกำรรับรู้เงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัมำใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนของ

ผูถื้อหุ้นและก ำไร/ขำดทุนสุทธิ ในงบกำรเงิน แต่มีผลกระทบต่อกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ

กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเท่ำนั้น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอืน่ 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัยอ่ย 
กำรร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม  กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี 
และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 

ค่ำสมำชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรำยไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรเป็นสมำชิก 

รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโฆษณำรับรู้เม่ือให้บริกำรเสร็จส้ิน ซ่ึงตำมปกติกำรให้บริกำรจะถือว่ำ               
เสร็จส้ินลงเม่ือส่ิงพิมพท่ี์พิมพโ์ฆษณำไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ 
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ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี และค่ำเผือ่สินคำ้รับคืน ซ่ึง
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและสภำวะตลำดในขณะนั้น 

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึงตน้ทุนในกำรผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงงำน
และค่ำโสหุย้กำรผลิต 

วตัถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งรำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับส ำหรับสินคำ้ท่ี
ลำ้สมยัหรือเคล่ือนไหวชำ้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   
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4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 ถึง 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะ  4 และ 5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯ             
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำให้
อยูใ่นสภำพพร้อมใช ้ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพ
พร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำย
และวธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนก ำไรหรือขำดทุน 
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สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัด คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน ์3 ถึง 10 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.9 ค่ำควำมนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง
กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

  บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

  เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะท ำกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือ
กลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.10  ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำ                
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี                 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้          
รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้   

4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะ             
ต  ่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว                     
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ หรืออำยุของ      
สัญญำเช่ำ หำกบริษทัฯคำดวำ่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำว ณ วนัส้ินสุดของสัญญำแลว้แต่ระยะเวลำใด
จะต ่ำกวำ่  

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
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 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ี เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเป ล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณ                 
ผลกำรด ำเนินงำน 

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำน                 
ตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำ
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลั
กำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ   
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและ               
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                  
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  
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ค่ำเผือ่สินค้ำรับคืน 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อสินคำ้รับคืน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรรับคืนสินคำ้ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรรับคืนในอดีตและสภำวะตลำด
ในขณะนั้น 

 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเม่ือฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำน
หรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม  

 ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำใน
ภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำ
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้ง
แน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพยภ์ำษีเงินนั้นได ้ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควร
รับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอืน่

ของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำน
ต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 113 219 113 219 
เงินฝำกธนำคำร 101,588 76,703 60,412 14,845 
รวม 101,701 76,922 60,525 15,064 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.4 
ถึง 2.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.4 ถึง 2.25 ต่อปี) 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2557 2556 2557 2556  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคำ้ - - 54 35 รำคำตลำด 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 19 7 รำคำตลำด 
รำยไดค้่ำโฆษณำ - - - 7 รำคำตลำด 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2557 2556 2557 2556  
      
รำยไดค้่ำบริกำรในกำรผลิตรำยกำร
โทรทศัน ์ - - - 21 รำคำตำมสญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ - - 2 - อตัรำร้อยละ 3.17  
ถึง 5.25 ต่อปี 

ค่ำโฆษณำจ่ำย - - - 9 รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำเวลำออกอำกำศโทรทศัน์จ่ำย - - 2 1 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั 
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้ของบริษทัฯแลว้) 

     

ซ้ือสินคำ้ 5 13 10 26 รำคำตลำด 
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร 3 3 - - รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วนั ท่ี  31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มี
รำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย  - - 71,795 4,631 
กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั  396 531 808 4 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 396 531 72,603 4,635 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย  - - 20,151 13,590 
กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั  3,427 3,491 6,885 6,776 
บริษทัร่วม - 20 - 20 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,427 3,511 27,036 20,386 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 
2556 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 
 

ลกัษณะ
ควำมสมัพนัธ์ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2556 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2557 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 45,000 22,000 67,000 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 
บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ำกดั  บริษทัยอ่ย - 165,000 165,000 
  51,120 187,000 238,120 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (3,570) (96,300) (99,870) 

รวม   47,550 90,700 138,250 

 ในปี 2557 บริษทั โพสต ์ทีวี จ  ำกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจำกบริษทัฯจ ำนวน 165 ลำ้นบำท โดยเงินให้กูย้ืมน้ีมี
ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี 

 ในปี 2557 บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจำกบริษทัฯจ ำนวน 67 ลำ้นบำท 
โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี 

 ในปี 2553 บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ำกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจำกบริษทัฯจ ำนวน 6.1 ลำ้นบำท โดยเงินให้กูย้ืมน้ีมี
ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและมีอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (MLR) ของธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 93 93 50 56 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2 1 1 1 
รวม 95 94 51 57 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 40 - 16,092 - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 879 193 
3-6 เดือน - - 37 - 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40 - 17,008 193 
ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 284,616 290,124 211,750 222,023 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 322,712 320,205 214,673 260,502 
3-6 เดือน 36,348 28,272 29,353 25,619 
6-12 เดือน 12,814 21,770 10,706 13,149 
มำกกวำ่ 12 เดือน 18,681 9,970 9,856 7,887 

รวม 675,171 670,341 476,338 529,180 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,204) (14,104) (6,896) (5,908) 
      ค่ำเผื่อสินคำ้รับคืน (7,081) (6,973) (7,081) (6,973) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 651,886 649,264 462,361 516,299 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 651,926 649,264 479,369 516,492 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 356 531 55,595 4,442 
ลกูหน้ีอ่ืน - 100 - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 356 631 55,595 4,442 
ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 652,282 649,895 534,964 520,934 
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9. สินค้ำคงเหลอื  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 59,104 52,709 (40,226) (40,686) 18,878 12,023 
วตัถุดิบ 51,630 63,346 (1,071) (296) 50,559 63,050 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 4,197 8,686 - - 4,197 8,686 

อ่ืนๆ 12,946 14,691 (1,517) (3,552) 11,429 11,139 

รวม 127,877 139,432 (42,814) (44,534) 85,063 94,898 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 45,943 40,146 (22,806) (24,096) 23,137 16,050 
วตัถุดิบ 51,630 63,346 (1,071) (296) 50,559 63,050 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 4,197 8,686 - - 4,197 8,686 

อ่ืนๆ 6,867 9,561 (1,000) (2,942) 5,867 6,619 

รวม 108,637 121,739 (24,877) (27,334) 83,760 94,405 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
มลูค่ำตำมบญัชีตำม 

วธีิรำคำทุน เงินปันผลรับ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ำกดั 50,000 50,000 49 49 2 2 - - 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั อีกร้อยละ 51)       

  

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จ  ำกดั 

25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 - - 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ำกดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 - - 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ำกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 
รวม     130,992 130,992 - - 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกเงินลงทุน     (30,100) (5,100) - - 

     100,892 125,892 - - 

 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ำกดั 

 มูลค่ำของเงินลงทุนส่วนท่ีเกินกวำ่มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยน้ี                 
ณ วนัลงทุนเพิ่มในปี 2551 มีจ  ำนวน 59.3 ล้ำนบำท ซ่ึงแสดงเป็นค่ำควำมนิยมในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ต่อมำค่ำควำมนิยมจ ำนวนน้ีลดลงเป็นจ ำนวน 5.5 ลำ้นบำท เหลือ 53.8 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
กำรเร่ิมถือปฏิบติันโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัภำษีเงินได้โดยบริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
จ  ำกดั ในปี 2552 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ำกดั ผลิตรำยกำรวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704 

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

สุทธิ     - - - - 
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11.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

ทุนช ำระแลว้ 
ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

รำยไดร้วมส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

ก ำไรส ำหรับ      
ปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวำคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ำกดั 23 23 4 6 3 3 15 20 (2) 2 

12. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 

 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
   รำคำทุน 
 ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 2557 2556 
  ร้อยละ   
Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 - - - 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน อำคำร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

ส ำนกังำนและ
ยำนพำหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ระหวำ่ง

ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 202,076 859,496 1,045,396 203,397 3,530 2,313,895 
ซ้ือเพ่ิม - 60 6,804 16,224 138,553 161,641 
จ ำหน่ำย - - (16,848) (4,889) - (21,737) 

โอน - 360 7,084 15,265 (23,281) (572) 

ณ 31 ธนัวำคม 2556 202,076 859,916 1,042,436 229,997 118,802 2,453,227 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,074 56,303 151,719 209,096 
จ ำหน่ำย - - (23,011) (76,002) (46,951) (145,964) 

โอน - - 40,659 110,417 (151,076) - 

ณ 31 ธนัวำคม 2557 202,076 859,916 1,061,158 320,715 72,494 2,516,359 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - 662,781 633,434 146,685 - 1,442,900 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 13,738 57,760 17,953 - 89,451 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (16,299) (3,100) - (19,399) 

โอน - - - (334) - (334)  

ณ 31 ธนัวำคม 2556 - 676,519 674,895 161,204 - 1,512,618 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 13,742 53,806 45,676 - 113,224 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (22,999) (73,879) - (96,878) 

ณ 31 ธนัวำคม 2557 - 690,261 705,702 133,001 - 1,528,964 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ       
ณ 31 ธนัวำคม 2556 - - - - - - 

บนัทึกเพ่ิมระหวำ่งงวด - - - 4,145 - 4,145 

ณ 31 ธนัวำคม 2557 - - - 4,145 - 4,145 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

ณ 31 ธนัวำคม 2556 202,076 183,397 367,541 68,793 118,802 940,609 

ณ 31 ธนัวำคม 2557 202,076 169,655 355,456 183,569 72,494 983,250 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  

2556 (จ  ำนวน 76 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 89,451 

2557 (จ ำนวน 96 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 113,224 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน อำคำร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
อุปกรณ์

ส ำนกังำนและ
ยำนพำหนะ 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2556 202,076 859,495 1,031,063 188,856 3,531 2,285,021 
ซ้ือเพ่ิม - 61 6,804 10,039 137,268 154,172 
จ ำหน่ำย - - (16,848) (3,277) - (20,125) 
โอน - 360 7,084 15,837 (23,281) - 

31 ธนัวำคม 2556 202,076 859,916 1,028,103 211,455 117,518 2,419,068 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,074 30,246 67,672 98,992 
จ ำหน่ำย - - (23,011) (76,002) (46,951) (145,964) 

โอน - - 40,659 27,944 (68,603) - 

31 ธนัวำคม 2557 202,076 859,916 1,046,825 193,643 69,636 2,372,096 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - 662,781 623,037 137,605 - 1,423,423 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 13,738 57,760 13,371 - 84,869 

ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (16,299) (2,198) - (18,497) 

31 ธนัวำคม 2556 - 676,519 664,498 148,778 - 1,489,795 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 13,742 53,806 29,844 - 97,392 
ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (22,999) (73,879) - (96,878) 

31 ธนัวำคม 2557 - 690,261 695,305 104,743 - 1,490,309 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2556 202,076 183,397 363,605 62,677 117,518 929,273 

31 ธนัวำคม 2557 202,076 169,655 351,520 88,900 69,636 881,787 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2556 (จ  ำนวน 74 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 84,870 

2557 (จ ำนวน 84 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 97,392 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึง
ตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1,001 ลำ้นบำท (2556: 1,076 ลำ้นบำท) (เฉพำะ
ของบริษทัฯ: 989 ลำ้นบำท (2556: 1,064 ลำ้นบำท))  
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14. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 มูลค่ำตำมบญัชีของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
รำคำทุน     
1 มกรำคม 290,159 250,816 277,834 239,717 
ซ้ือเพ่ิม 52,651 40,020 27,549 38,124 
จ ำหน่ำย (13,932) (677) (13,932) (7) 

31 ธนัวำคม 328,878 290,159 291,451 277,834 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 169,272 146,449 161,785 138,992 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 24,019 23,480 22,514 22,800 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของส่วนท่ีจ ำหน่ำย (10,431) (657) (10,431) (7) 

31 ธนัวำคม 182,860 169,272 173,868 161,785 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ     
1 มกรำคม 3,875 4,146 3,875 4,146 

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำบนัทึกระหวำ่งปี (3,561) (271) (3,561) (271) 

31 ธนัวำคม 314 3,875 314 3,875 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 145,704 117,012 117,269 112,174 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย     
รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต 21,279 19,680 20,303 19,377 

รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 2,740 3,800 2,211 3,423 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 24,019 23,480 22,514 22,800 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษทัฯไดร้วมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่ำง
ติดตั้งเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (2556: 30 ลำ้นบำท) 

  ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัด                    
ค่ำตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 107 ลำ้นบำท (2556: 93 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 
97 ลำ้นบำท (2556: 82 ลำ้นบำท)) 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR - 16,796 - 16,796 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MMR 448,000 380,000 448,000 380,000 
รวม 448,000 396,796 448,000 396,796 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,373 3,321 26,239 20,361 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 166,604 150,505 100,014 91,258 

เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 190 797 25 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 149,293 87,305 133,646 80,038 
เจำ้หน้ีอ่ืน 83,178 57,732 62,879 55,287 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 402,502 299,053 323,575 246,969 

17. เงินกู้ยมืจำกผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบำทจำกผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (MLR) ของธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม 

18. เงินกู้ยมืระยะยำว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยำวสกุลบำทของบริษทัฯจำกธนำคำรภำยในประเทศ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืนเงินตน้ 2557 2556 

1 อตัรำคงท่ีส ำหรับสองปีแรกและ
หลงัจำกนั้นมีอตัรำซ่ึงอำ้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมำส งวดละ 25 ลำ้นบำท 
เร่ิมตั้งแตเ่ดือนกนัยำยน 2555 

150,000 250,000 

2 อตัรำคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี ทุกไตรมำส งวดละ 18.7 ลำ้นบำท 
เร่ิมตั้งแตเ่ดือนมีนำคม 2558 

300,000 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (241,666) (100,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 208,334 150,000 

(*MLR: อตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ชั้นดีประเภทเงินกูย้มืแบบมีก ำหนดระยะเวลำ) 
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 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มืระยะยำว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนธันวำคม 2557 บริษัทฯได้รับกำรผ่อนผนัจำกธนำคำรให้สำมำรถด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในอตัรำท่ีสูงกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำเงินกูย้ืมไดเ้ฉพำะส ำหรับงบกำรเงิน           
ปี 2557 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 8,804 14,110 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (472) (1,164) 

รวม 8,332 12,946 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,860) (4,372) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 3,472 8,574 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี  

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 5.3 3.5 8.8 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.4) (0.1) (0.5) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 4.9 3.4 8.3 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 5.1 9.1 14.2 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.7) (0.5) (1.2) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 4.4 8.6 13.0 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือเกษียณอำย ุ
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 74,606 69,896 72,921 67,964 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,586 3,986 6,505 3,864 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,769 1,993 1,714 1,971 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (12,691) (10,591) (13,411) (10,013) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 
   ประกนัภยั 17,640 9,110 16,912 8,923 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 212 - 212 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 88,910 74,606 84,641 72,921 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,586 3,986 6,505 3,864 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,769 1,993 1,714 1,971 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีรับรู้ในปี - 212 - 212 

รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 9,355 6,191 8,219 6,047 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนขำย 6,281 3,682 5,337 3,625 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 3,074 2,509 2,882 2,422 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ ำนวนทั้งส้ิน 26.7 ลำ้นบำท (2556: 9.1 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษทัฯ: 25.8 ลำ้นบำท 2556: 8.9 ลำ้นบำท) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯและบริษทัย่อย  
ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.0 - 3.8 2.3 - 4.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 3.0 3.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 3.4 - 27.4 5.2 - 14.0 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง                                 

จำกผลของประสบกำรณ์ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2557 88,910 84,641 3,012 2,899 
ปี 2556 74,606 72,921 8,929 8,775 
ปี 2555 69,896 67,964 - - 
ปี 2554 71,525 70,091 - - 
ปี 2553 71,051 69,991 - - 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                 
ทุนจดทะเบียนซ่ึงบริษัทฯได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไวค้รบถ้วนแล้ว ส ำรองตำมกฎหมำย             
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

22. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรไดร้วมรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และรำยไดค้่ำโฆษณำท่ีไม่ไดรั้บช ำระ
เป็นตวัเงินแต่เกิดจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น
จ ำนวน 40 ลำ้นบำท (2556: 43 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 23 ลำ้นบำท (2556: 49 ลำ้นบำท))  
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 874 772 631 624 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 137 133 120 107 
ค่ำโฆษณำจ่ำย 145 157 100 113 
ค่ำบริกำรขอ้มูลข่ำว 61 43 47 39 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 76 68 72 65 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 69 - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 25 - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 641 652 556 567 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ  5 2 3 2 

24. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี / ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 6,368 45,298 - 37,904 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (461) 1,739 (719) 1,574 

รวมภำษีเงินไดปั้จจุบนั 5,907 47,037 (719) 39,478 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,937) (9,375) (3,147) (211) 

รวมภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,937) (9,375) (3,147) (211) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,970 37,662 (3,866) 39,267 
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 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                                                 
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 3,397 1,824 3,382 1,785 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (165,657) 157,759 (148,655) 177,897 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (33,131) 31,552 (29,731) 35,579 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (462) 1,739 (719) 1,574 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของ             
ปีก่อน 1,864 - 1,864 - 

ขำดทุนทำงภำษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคย
รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (331) (643) - - 

ผลขำดทุนทำงภำษีส ำหรับปีของบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดบ้นัทึก
เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,325 2,883 - - 

ผลกระทบทำงภำษีของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินใหกู้ย้มื
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 24,260 - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,792 2,186  599 2,114 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (67) -  (41) - 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี (50) (55)  - - 
อ่ืนๆ 30 -  (98) - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,970 37,662 (3,866) 39,267 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 17,476 14,907 16,928 14,584 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 15,701 8,964 6,738 - 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินใหกู้ย้มืและเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5,100 7,100 - 2,000 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,665 1,199 1,379 1,182 
ค่ำเผื่อสินคำ้รับคืน 1,314 1,960 545 530 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 8,550 8,650 4,975 5,467 
ส ำรองค่ำใชจ่้ำย 1,461 1,703 1,461 1,284 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 63 775 63 775 
อ่ืนๆ 323 61 323 61 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 51,653 45,319 32,412 25,883 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผล
แตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ และเครดิตภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 167 
ลำ้นบำท (2556: 5 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีควำมน่ำจะเป็นไม่ถึงระดบัควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

 ส่วนงำนส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำ 
 ส่วนงำนผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ  

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
และสินทรัยพ์รวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

 ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

ส่ือส่ิงพมิพ์และ
โฆษณำ ผลติรำยกำรโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุงและ  
ตดัรำยกำร               
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,042 2,164 57 131 160 152 2,259 2,447 - - 2,259 2,447 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 50 58 15 28 3 79 68 165 (68) (165) - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 299 495 (123) (52) (1) (6) 175 437 - - 175 437 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

ส่ือส่ิงพมิพ์และ
โฆษณำ ผลติรำยกำรโทรทศัน์ อืน่ๆ ส่วนทีแ่บ่งไม่ได้ 

รำยกำรปรับปรุงและ  
ตดัรำยกำร             
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 1,974 1,460 400 162 58 72 224 597 (470) (208) 2,186 2,083 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้ นรำยได้และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 244 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำ (ปี 2556 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่
จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงิน 305 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำ) 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนจ่ำยสมทบกองทุนเป็นรำย
เดือนในอัตรำร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน
เงิน 38 ลำ้นบำท (2556: 34 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 29 ลำ้นบำท (2556: 29 ลำ้นบำท)) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลงวดสุดทำ้ยส ำหรับก ำไร
ของปี 2555 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  
26 เมษำยน 2556 50,000 0.10 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2556 50,000 0.10 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2556  100,000 0.20 

    
เงินปันผลงวดสุดทำ้ยส ำหรับก ำไร
ของปี 2556 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  
25 เมษำยน 2557 70,000 0.14 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557  70,000 0.14 
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29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ืออุปกรณ์ และกำรจำ้งเพื่อพฒันำและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2557 2556 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 50 40 
มำกกวำ่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 146 - 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือกระดำษ 

 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัซ่ึงถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเก่ียวกบักำรซ้ือกระดำษพิมพนิ์ตยสำรตำม
อตัรำและปริมำณท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

29.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  ำสัญญำเพื่อรับอนุญำตใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้จำกบริษทั
ในต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คู่สัญญำ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  

29.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 14 ล้ำนบำท (2556: 16 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

29.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในคดีเก่ียวกับสัญญำจำ้งแรงงำนจ ำนวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัฯ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่ผลของคดีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบท่ี
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 



35 

 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสด            
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะ
สั้ น และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและ
วิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกเหนือจำกจ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกค่ำเผือ่ผลขำดทุนไวแ้ลว้ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำร

ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 41 61 101 0.4 - 2.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 652 652 - 

 - - 41 713 754  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน 
- - 448 - 448 MMR, MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 403 403 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อำ้งอิงกบัอตัรำ MLR 
เงินกูย้มืระยะยำว 142 158 150 - 450 4.75, อำ้งอิงกบัอตัรำ 

MLR 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 3 - - 8 อตัรำคงท่ี 

 147 161 604 404 1,316  
 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 56 21 77 0.4 - 2.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 650 650 - 

 - - 56 671 727  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน 
- - 397 - 397 MMR, MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 299 299 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อำ้งอิงกบัอตัรำ MLR 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 250 - 250 อำ้งอิงกบัอตัรำ MLR 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4 9 - - 13 อตัรำคงท่ี 

 4 9 653 299 965  
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 14 47 61 0.5 - 2.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 535 535 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 136 - 3 - 139 5.25, MLR 

 136 - 17 582 735  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน - - 448 - 448 MMR, MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 324 324 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 142 158 150 - 450 4.75, อำ้งอิงกบัอตัรำ 

MLR 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 3 - - 8 อตัรำคงท่ี 

 147 161 598 324 1,230  

 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 15 15 0.5 - 2.25 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 521 521 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 - 3 - 48 3.25, MLR 

 45 - 3 536 584  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน - - 397 - 397 MMR, MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 247 247 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 250 - 250 อำ้งอิงกบัอตัรำ MLR 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4 9 - - 13 อตัรำคงท่ี 

 4 9 647 247 907  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้และ
บริกำรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำ
เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ไม่มีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้คงเหลือ  

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท   
ระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนั
ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง
ทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำ        
กำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 
2.60:1 (2556: 1.43:1) (เฉพำะบริษทัฯ: 2.63:1 (2556: 1.46:1)) 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2558 
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