
บริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)
ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั
บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที
เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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ความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานต่อเนือง
ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตตามทีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ขอ้ 17 และขอ้ 36
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานติดต่อกนัหลายปี และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25 2 มีหนีสินหมุนเวยีนสูง
กวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี จนถึงวนัทีในรายงานนี หลกัทรัพยข์องบริษทัฯถูกขึน
เครืองหมาย “C” (caution) ทงันี กลุ่มบริษทัไดพ้ยายามดาํเนินการตามแผนปรับเปลียนกลยทุธ์และรูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจ เพือปรับสู่การเป็นองคก์รดิจิทลั รวมทงัมีแผนทีจะจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละไดรั้บการยนืยนั
การใหส้นบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ นอกจากนี กลุ่มบริษทัสามารถจ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย
เงินกูย้มืเมือครบกาํหนดชาํระ ทาํใหใ้นปลายปี 2562 ธนาคารไดต้กลงผอ่นปรนเงือนไขการดาํรงอตัรา
ส่วนทางการเงินสาํหรับปี 2562 ผูบ้ริหารจึงเชือวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินงานต่อเนือง งบการเงินนีจึงถูก
จดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการใหส้าํเร็จตามแผนปรับเปลียนกลยทุธ์และรูปแบบการดาํเนินงานรวมทงัการจาํหน่ายสินทรัพยใ์น
อนาคต ดงันนัจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัซึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเกียวกบัความสามารถใน
การดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทั ทงันี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนีแต่อยา่งใด

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 เกียวกบัการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับ
การบนัทึกบญัชีอาคารจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิการตีราคาใหม่ ทังนี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไข
ต่อกรณีนีแต่อยา่งใด

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรืองเหล่านี

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
สาํหรับเรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรืองทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคัญทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเนือง เรืองสาํคญั
ในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี
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การรับรู้รายได้
บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายไดจ้ากการขายสิงพิมพ ์รายไดจ้ากการโฆษณา
และรายไดจ้ากการจดังาน เป็นตน้ นอกจากนี เงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาทีทาํกบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํใหมี้เงือนไขในการรับรู้รายไดที้แตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบ
ซึงจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยใชว้ธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได้
โดยการสอบถามเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ การทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมและสุ่มตวัอยา่งรายการเพือ
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีบริษทัฯออกแบบไว้ และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดย
การขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในทีตอบสนองความเสียงทีระบุไว้

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายและบริการเพือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาขาย
และบริการของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯหรือไม่

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี

• ส่งจดหมายยนืยนัยอดลูกหนี ณ วนัทีระหวา่งปีและกระทบยอดไปวนัสินปี

• สอบทานใบลดหนีทีบริษทัฯออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพือหาความผดิปกติทีอาจเกิดขึนของการรับรู้รายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการขายทีทาํผา่นใบสาํคญัทัวไป

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกจิ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิจากการดอ้ยค่ารวม 15 ลา้นบาท บนัทึก
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจสุทธิจากการดอ้ยค่ารวม 32 ลา้นบาท และไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการรวมธุรกิจสุทธิจากการดอ้ยค่าตามทีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินรวม
ขอ้ 13.1 ขอ้ 18 และขอ้ 19 ตามลาํดบั การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาก
การรวมธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัทีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการ
คาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์นั รวมถึงการกาํหนดขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณกระแสเงินสด เช่น
อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซึงจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยใช้
วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี

• ประเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ใชโ้ดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่

• ทดสอบขอ้สมมติฐานทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์
โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว

• พิจารณาอตัราคิดลดทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั
ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสาํคญัต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดยเฉพาะอตัรา
คิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการรวมธุรกิจและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประมาณ 230 ลา้นบาท ทงันี
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเกียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมขอ้ 6.16 และขอ้ 28 โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการไดเ้มือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวมาใชป้ระโยชน์
ในอนาคตได ้ซึงในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราว
หรือผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ัน ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัทาํ
ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต ดงันันจึงมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใชว้ธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการควบคุมการจดัทาํประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตเพือการรับรู้รายการ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยสอบถามจากผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบ
• ทดสอบการควบคุมเพือใหแ้น่ใจวา่มีการปฏิบติัตามการควบคุมเกียวกบัการจดัทาํและอนุมติัประมาณการ

กาํไรทางภาษีในอนาคตอยา่งมีประสิทธิผล
• ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดงักล่าวโดยการสอบทานขอ้มูลและขอ้สมมติทางดา้น

เศรษฐกิจทีสาํคญัซึงมีผลกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขนัตน้ เช่น อตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย อตัราการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค เป็นตน้

• ทดสอบการคาํนวณของการประมาณการนีโดยอาศยัขอ้สมมติรวมทงัขอ้มูลทีสาํคญัต่าง ๆ เหล่านนั
• เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบักาํไรทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย

บริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว
• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชที้

บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
การด้อยค่าของเครืองจักร อุปกรณ์และอะไหล่
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯบนัทึกการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจาํนวน 79 ลา้นบาท และ
อะไหล่จาํนวน 15 ลา้นบาท ตามทีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินรวมขอ้ 17 และ
ขอ้ 11 ตามลาํดบั การพิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของเครืองจกัร อุปกรณ์และอะไหล่ดงักล่าวเป็นผลมาจาก
ในระหวา่งปีบริษทัฯไดห้ยดุการผลิตหนงัสือพิมพเ์อง และไดจ้า้งบุคคลภายนอกผลิตหนงัสือพิมพแ์ทน ทาํให้
มีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์เกียวขอ้ง นอกจากนี บริษทัฯมีแผนทีจะขายสินทรัพยด์งักล่าว และได้
วา่จา้งผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่านนั ซึงผลการประเมินดงักล่าวชีใหเ้ห็นวา่อาจมีผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่านีอยา่งมีสาระสาํคญั ซึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของเครืองจกัร อุปกรณ์
และอะไหล่โดยอาศยัขอ้มูลอา้งอิงทงัหมดและดุลยพินิจ
วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัของขา้พเจา้ต่อเรืองดงักล่าว ประกอบดว้ย
• พดูคุยกบัฝ่ายบริหารถึงการประเมินมูลค่าและแผนการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว
• ประเมินการใชผ้ลงานของผูเ้ชียวชาญของฝ่ายบริหาร
• ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติของฝ่ายบริหารเกียวกบัการคาดการณ์ราคาขายเครืองจกัร อุปกรณ์

และอะไหล่
• ทดสอบการคาํนวณการดอ้ยค่าเพือสอบทานความถูกตอ้งในการคาํนวณ

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
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ข้อมูลอืน
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีนี
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะ
การใหค้วามเชือมันในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมี
ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่
เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง
การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง ในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
การดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมัน
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง
ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที
ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง
เหล่านีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี

สายฝน อินทร์แกว้
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2563



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 5,663,591 8,780,415 4,638,789 6,962,966
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 , 10 218,777,074 387,999,294 94,118,338 177,341,712
สินคา้คงเหลือ 11 13,067,368 69,857,568 3,580,809 33,583,554
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 - - 66,000,000 66,677,171
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ทีจ่าย 12 103,567,356 90,707,092 59,610,445 52,421,785
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 13,734,944 31,395,430 5,401,770 10,944,387
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 354,810,333 588,739,799 233,350,151 347,931,575
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 15,140,450 206,473,450
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 7,481,207 10,115,991 - -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 - - - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 16 - - - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 1,609,645,826 1,450,415,519 1,609,737,997 1,436,541,528
คา่ความนิยม 18 32,171,227 94,850,812 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 44,093,920 86,449,439 38,554,574 49,934,389
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 230,463,530 50,397,869 204,287,784 36,365,374
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,226,383 3,012,861 245,230 402,549
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,929,082,093 1,695,242,491 1,867,966,035 1,729,717,290
รวมสินทรัพย์ 2,283,892,426 2,283,982,290 2,101,316,186 2,077,648,865

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
   จากสถาบนัการเงิน 20 981,784,968 936,175,789 925,534,516 873,719,217
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 , 21 124,054,561 198,389,734 73,521,545 111,564,682
เงินกูย้มืระยะสันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 22 5,880,000 5,880,000 - -
เงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ 8 161,000,000 - 146,000,000 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 99,000,000 64,000,000 96,000,000 60,000,000
คา่สมาชิกรอตดับญัชี 30,892,847 46,251,928 28,640,536 40,843,792
หนีสินหมุนเวียนอืน 29,395,498 56,201,381 17,123,938 34,057,800
รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,432,007,874 1,306,898,832 1,286,820,535 1,120,185,491
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 23 201,467,400 300,467,400 201,467,400 297,467,400
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 252,420,014 188,616,970 248,496,595 183,780,059
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 99,538,547 84,891,539 91,360,282 77,421,545
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 553,425,961 573,975,909 541,324,277 558,669,004
รวมหนีสิน 1,985,433,835 1,880,874,741 1,828,144,812 1,678,854,495
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 505,000,000 505,000,000 505,000,000 505,000,000
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,249,280,369) (935,319,421) (1,271,315,004) (886,825,864)
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 993,986,378 735,120,234 993,986,378 735,120,234
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 295,206,009 350,300,813 273,171,374 398,794,370
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,252,582 52,806,736 - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 298,458,591 403,107,549 273,171,374 398,794,370
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,283,892,426 2,283,982,290 2,101,316,186 2,077,648,865

- - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 155,157,290 213,027,817 151,303,411 206,716,460
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 645,682,853 1,007,621,303 369,268,605 570,568,773
ตน้ทุนขายและบริการ (748,410,250) (991,260,334) (508,957,116) (656,282,377)
กาํไรขันต้น 52,429,893 229,388,786 11,614,900 121,002,856
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (136,866,056) (144,614,661) (97,468,378) (94,883,742)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (197,854,100) (213,344,171) (129,311,191) (159,214,654)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (191,333,000) -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเครืองจกัร อุปกรณ์และอะไหล่ 11, 17 (103,766,355) - (94,029,138) -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 (23,659,694) - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 18 (62,679,585) - - -
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (472,395,897) (128,570,046) (500,526,807) (133,095,540)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (2,634,784) (365,771) - -
รายไดอื้น 14,541,179 40,208,293 28,991,972 43,410,246
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายเงนิได้ (460,489,502) (88,727,524) (471,534,835) (89,685,294)
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (78,625,992) (69,662,463) (74,378,846) (66,229,147)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงนิได้ (539,115,494) (158,389,987) (545,913,681) (155,914,441)
รายได้ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 179,903,401 (9,185,730) 166,622,836 (7,672,492)
ขาดทุนสําหรับปี (359,212,093) (167,575,717) (379,290,845) (163,586,933)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 (5,378,761) - (6,497,869) -
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 25 323,582,680 201,400,000 323,582,680 201,400,000
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 (63,640,784) (40,280,000) (63,416,962) (40,280,000)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี 254,563,135 161,120,000 253,667,849 161,120,000

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (104,648,958) (6,455,717) (125,622,996) (2,466,933)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (308,762,653) (167,650,222) (379,290,845) (163,586,933)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (50,449,440) 74,505

(359,212,093) (167,575,717)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (55,094,804) (6,530,222) (125,622,996) (2,466,933)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (49,554,154) 74,505

(104,648,958) (6,455,717)
ขาดทุนต่อหุ้น 29
ขาดทุนตอ่หุน้ขนัพืนฐาน
   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.62) (0.34) (0.76) (0.33)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (539,115,494) (158,389,987) (545,913,681) (155,914,441)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 16,899,135 (5,978,381) 12,712,491 13,056,883
   โอนกลบัคา่เผือสินคา้รับคืน (1,119,722) (2,824,252) (1,119,722) (2,824,252)
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,254,751 (1,063,936) (4,530,460) (455,864)
   คา่เผือผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (โอนกลบั) - - (322,829) 1,018,005
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 191,333,000 -
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,634,784 365,771 - -
   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 94,942,150 118,904,759 82,935,309 98,265,085
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และตดัจาํหน่ายอุปกรณ์
      และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (1,971,749) (2,600,437) (1,164,191) (2,600,437)
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของเครืองจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ 103,766,355 - 94,029,138 -
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 62,679,585 - - -
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,659,694 - - -
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,145,104 6,023,000 18,213,724 4,680,766
   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 78,625,992 69,662,463 74,378,846 66,229,147
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (137,599,415) 24,099,000 (79,448,375) 21,454,892
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 153,442,807 14,895,076 71,630,605 29,723,130
   สินคา้คงเหลือ 40,183,973 1,083,172 19,181,729 11,407,350
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,259,264 9,105,201 5,542,617 5,584,575
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,213,522) 4,162,345 157,319 341,142
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (72,297,773) (44,531,967) (36,015,867) (37,405,682)
   หนีสินหมุนเวียนอืน (42,164,964) (5,727,888) (29,137,118) (2,608,545)
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (44,389,630) 3,084,939 (48,089,090) 28,496,862
   จ่ายดอกเบีย (79,845,037) (70,490,170) (75,587,761) (67,050,740)
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,860,264) (21,845,629) (7,188,660) (12,347,134)
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,401,222 2,527,813 - -
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (10,876,857) (6,195,800) (10,772,856) (6,195,800)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (146,570,566) (92,918,847) (141,638,367) (57,096,812)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง - - 1,000,000 1,756,123
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ - 6,325,772 - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,967,664 7,603,268 3,033,084 7,534,491
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (2,453,837) (3,840,664) (1,864,929) (2,307,946)
เงินสดจ่ายซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (669,264) (235,018) (669,264) (42,807)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 844,563 9,853,358 1,498,891 6,939,861
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน 45,609,179 92,255,211 51,815,299 58,611,060
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ 161,000,000 - 146,000,000 -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (64,000,000) (12,500,000) (60,000,000) (10,000,000)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 142,609,179 79,755,211 137,815,299 48,611,060
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (3,116,824) (3,310,278) (2,324,177) (1,545,891)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,780,415 12,090,693 6,962,966 8,508,857
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 5,663,591 8,780,415 4,638,789 6,962,966

- - - -
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ
รายการทีมิใช่เงินสด
   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 547,139 1,365,494 547,139 1,365,494
   การปรับมูลคา่จากการตีราคาสินทรัพย์ 323,582,680 201,400,000 323,582,680 201,400,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
ส่วนเกินทุน รวม รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
ทีออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 500,000,000 50,500,000 (771,893,199) 577,379,434 577,379,434 355,986,235 52,732,231 408,718,466
ขาดทุนสาํหรับปี - - (167,650,222) - - (167,650,222) 74,505 (167,575,717)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - 161,120,000 161,120,000 161,120,000 - 161,120,000
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (167,650,222) 161,120,000 161,120,000 (6,530,222) 74,505 (6,455,717)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไปกาํไรสะสม
   เนืองจากการจาํหน่ายทีดิน (หมายเหตุ 25) - - 4,224,000 (3,379,200) (3,379,200) 844,800 - 844,800
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 500,000,000 50,500,000 (935,319,421) 735,120,234 735,120,234 350,300,813 52,806,736 403,107,549

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 500,000,000 50,500,000 (935,319,421) 735,120,234 735,120,234 350,300,813 52,806,736 403,107,549
ขาดทุนสาํหรับปี - - (308,762,653) - - (308,762,653) (50,449,440) (359,212,093)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - (5,198,295) 258,866,144 258,866,144 253,667,849 895,286 254,563,135
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (313,960,948) 258,866,144 258,866,144 (55,094,804) (49,554,154) (104,648,958)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 500,000,000 50,500,000 (1,249,280,369) 993,986,378 993,986,378 295,206,009 3,252,582 298,458,591

-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนเกินทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ
ทีออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 500,000,000 50,500,000 (727,462,931) 577,379,434 577,379,434 400,416,503
ขาดทุนสาํหรับปี - - (163,586,933) - - (163,586,933)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - 161,120,000 161,120,000 161,120,000
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - (163,586,933) 161,120,000 161,120,000 (2,466,933)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไปกาํไรสะสม
   เนืองจากการจาํหน่ายทีดิน (หมายเหตุ 25) - - 4,224,000 (3,379,200) (3,379,200) 844,800
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 500,000,000 50,500,000 (886,825,864) 735,120,234 735,120,234 398,794,370

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 500,000,000 50,500,000 (886,825,864) 735,120,234 735,120,234 398,794,370
ขาดทุนสาํหรับปี - - (379,290,845) - - (379,290,845)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - (5,198,295) 258,866,144 258,866,144 253,667,849
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - (384,489,140) 258,866,144 258,866,144 (125,622,996)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 500,000,000 50,500,000 (1,271,315,004) 993,986,378 993,986,378 273,171,374

-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



1

บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนังสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ
ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ทีเลขที 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานติดต่อกนัหลายปี และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีหนีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจํานวนมาก นอกจากนีตังแต่วนัที 15 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์ของบริษทัฯถูกขึนเครืองหมาย “C” (Caution) ทงันี กลุ่มบริษทัได้พยายามดาํเนินการ
ตามแผนปรับเปลียนกลยทุธ์และรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เพือปรับสู่การเป็นองคก์รดิจิทลั และตามทีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และขอ้ 36 บริษทัฯมีแผนทีจะจาํหน่ายสินทรัพย ์นอกจากนี
กลุ่มบริษทัไดรั้บการยนืยนัการใหส้นบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทงันี กลุ่มบริษทัสามารถ
จ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบียเงินกู้ยืมเมือครบกําหนดชําระ ทาํให้ในปลายปี 2562 ธนาคาร
ไดต้กลงผอ่นปรนเงือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสาํหรับปี 2562 ผูบ้ริหารจึงเชือวา่กลุ่มบริษทั
จะสามารถดาํเนินงานต่อเนือง งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที
ดาํเนินงานต่อเนือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละหนีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถ
ขายสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินไดต้ามปกติธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการให้
สําเร็จตามแผนปรับเปลียนกลยุทธ์และรูปแบบการดาํเนินงานในอนาคต ดงันันจึงยงัคงมีความไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคัญซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกียวกับความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเนืองของกลุ่มบริษทั

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัที
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย
การบญัชี
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีได้จดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน)
(ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) กบับริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตงัขึนใน

ประเทศ
อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้
2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ
บริษัทย่อย
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั ลงทุน ไทย 100 100
บริษทั โพสต ์โฮลดิง จาํกดั

(ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั)
ลงทุน ไทย 100 100

บริษทั โพสต ์ทีวี จาํกดั
(ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์โฮลดิง จาํกดั)

ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ให้เช่าสตูดิโอ

ไทย 100 100

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร ไทย 100 100
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ

และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั)
ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร ไทย 100 100

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั(1) ผลิตรายการโทรทศัน์ ไทย 51 51
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน์ ไทย 51 51

(1) บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการ
กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก
งบการเงินรวมนีแลว้

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมตาม
วธีิราคาทุน
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. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 25 2 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ นเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี ยวกบั
วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ งได้มีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั
สามารถสรุปไดด้งันี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกบัลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13

(ปรับปรุง 2560)
เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15
(ปรับปรุง 2560)

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18
(ปรับปรุง 2560)

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน
ทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์
ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน
กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึงวา่กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีมาตงัแต่แรก
ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง
หลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี ยวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลกัการเกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานฉบบันีมาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการการรับรู้
รายการผลขาดทุนด้านเครดิต ซึงกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายสุําหรับ
ลูกหนีการคา้
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ
การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม
นาํมาตรฐานนีมาถือปฏิบติั

4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 15 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที
แสดงเปรียบเทียบ ทงันี ไม่มีผลสะสมของการเปลียนแปลงดงักล่าวต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและงบแสดง
การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้แต่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงและรายการจดัประเภทใหม่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แสดงไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 เพิมขึน (ลดลง)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจ้ากการขายและบริการ (1,230) (787)
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 213 207
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,008 571
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (9) (9)
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. การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกบัการบันทกึบัญชี อาคารจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิการตีราคาใหม่
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดท้บทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่า
อาคาร จากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคาทีตีใหม่ ซึงคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที
ประเมิน

ในการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีนี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 8 ซึงกาํหนดให้บริษทัฯไม่ตอ้งนาํวิธีการปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดบญัชีก่อนมาถือปฏิบติักบั
การเปลียนแปลงนโยบายดงักล่าว ดงันนับริษทัฯจึงใชว้ธีิเปลียนทนัที เป็นตน้ไป

การเปลียนแปลงนีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ดงันี

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
อาคารเพิมขึน 323,583
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน 64,717
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของเพิมขึน 258,866

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม 2562
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 258,866

ทงันี การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวจะมีผลกระทบเพิมค่าใช้จ่ายทางบญัชีสําหรับปี
สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในอนาคตประมาณปีละ 14 ลา้นบาท
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. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ
เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขาย แสดงมูลค่าทีจะไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ที
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เมือกิจการใหบ้ริการเสร็จสิน

รายไดจ้ากการให้บริการโฆษณารับรู้เมือให้บริการเสร็จสิน ซึงตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิน
ลงเมือสิงพิมพที์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้หรือมีการเขา้ชมโฆษณาบนสืออิเล็กทรอนิกส์แลว้

ดอกเบียรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช้

.3 ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ไดซึ้งโดยทัวไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี และค่าเผือสินคา้รับคืนซึงพิจารณา
จากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนัน
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.4 สินค้าคงเหลอื
สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตาํกวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่า
โสหุย้การผลิต
วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตังรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับสําหรับสินค้าที
ลา้สมยัหรือเคลือนไหวชา้

.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย
ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)
.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ทีดินและอาคารแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่ อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม
และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของทีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัทีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนัน
บริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาทีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทงันีบริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครังคราวเพือ
มิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั
บริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยบริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมี
การตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาทีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจาก
การตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้
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ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาทีตีใหม่โดยวธีิเส้นตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี

อาคาร 30 - 50 ปี
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3 ถึง 15 ปี
เครืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ 3 ถึง 10 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน และเครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั

บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพย์
นนัออกจากบญัชี

.7 ต้นทุนการกู้ยมื
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นนัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั

.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์นั

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์ันเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั มีดงันี

ก) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 2 ถึง 11 ปี

ข) ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ถึง 10 ปี

ค) ลิขสิทธ์ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี



10

.9 ค่าความนิยม
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที
สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที
บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน
เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยม
ทีเกิดขึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ทีก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทํา
การประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ
(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต

.1 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ
นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

.1 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า

. เงินตราต่างประเทศ
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ใน
การดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ
สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน
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. การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และบริษทัฯ
จะทาํการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี
ทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึง
เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีกาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที ดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึงสะทอ้นถึง
จาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพย์หักด้วยตน้ทุนในการจาํหน่ายโดย
การจาํหน่ายนนัผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

. ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน
จ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนัน กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา
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กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit
Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actural gains and losses)
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

6.15 ประมาณการหนีสิน
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือปลดเปลืองภาระผกูพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

.1 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้ง
นนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงั ผลขาดทุน
ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั
ไม่ไดใ้ชน้นั
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที เกิดขึน
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้
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6.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ
โอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด

ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั
ชนัของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ทีสาํคญัมีดงันี

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทัฯจะตงัค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื อมีขอ้บ่งชี
ของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร



14

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

บริษทัฯแสดงมูลค่าของทีดินและอาคารดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึงราคาทีตีใหม่นีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภททีดินและอาคาร ซึงการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามทีอธิบายไว้ใน
หมายเหตุ 1

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกจิ
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ ณ วนัทีไดม้า
ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือก
อตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัน ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2562 2561 2562 2561
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)
ซือสินคา้ - - 5 9 ราคาตลาด
รายไดค้่าเช่า - - 10 11 ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา - - - 2 ราคาตลาด
รายไดค้่าบริการจดัการ - - 6 7 ราคาตามสญัญา
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้
ซือสินคา้ 1 4 1 4 ราคาตลาด
รายไดค้่าบริการจดัการ 4 9 2 4 ราคาตามสญัญา
รายไดค้่าเช่า - 1 - - ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา - 1 - 1 ราคาตลาด

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดงันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 10)

บริษทัยอ่ย - - 70,700 51,085
การร่วมคา้ 712 2,487 2 1,211
หกั : ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - (67,603) (48,199)

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 712 2,487 3,099 4,097
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ )

บริษทัยอ่ย - - 1,602 2,940
การร่วมคา้ 1,609 2,964 22 1,871

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,609 2,964 1,624 4,811
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เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสันระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสันจาก
กรรมการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้มืดงักล่าว
มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2561

เพิมขึน (ลดลง)
ระหวา่งปี

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2562เงินใหกู้ย้มื
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 61,000 5,000 66,000
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120
บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 338,659 (6,000) 332,659

405,779 (1,000) 404,779
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (339,102) 323 (338,779)
รวม 66,677 (677) 66,000

บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษทัฯจาํนวน 66 ล้านบาท โดย
เงินใหกู้ย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี

บริษทั โพสต์ นิวส์ จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจากบริษทัฯจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยเงินให้กูย้ืมนีมีกาํหนด
ชําระคืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียซึงอ้างอิงกับอตัราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดีประเภท
เงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง

บริษทั โพสต์ ทีวี จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจากบริษทัฯจาํนวน 333 ลา้นบาท โดยเงินให้กูย้ืมนีมีกาํหนด
ชาํระคืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี
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ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการในสกุลเงินบาทจาํนวน 161 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ: 146 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์าํประกนัและมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามดงันี

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ

ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2561

เพิมขึน
ระหวา่งงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2562เงินกูย้มื
กรรมการ การเป็นกรรมการ - 161,000 161,000

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2561

เพิมขึน
ระหวา่งงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2562เงินกูย้มื
กรรมการ การเป็นกรรมการ - 146,000 146,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ผลประโยชน์ระยะสัน 33 42 15 19
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 2 1 -
รวม 33 44 16 19

. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

เงินสด - 4 - 4
เงินฝากธนาคาร 5,664 8,776 4,639 6,959
รวม 5,664 8,780 4,639 6,963

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.10
ถึง 0.75 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.0 ต่อปี)
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. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

ลกูหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 31 17 2 132
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 670 35 109 -
6 - 12 เดือน 11 578 356 578

รวมลกูหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 712 630 467 710
ลกูหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,981 141,770 17,555 68,174
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 107,193 115,929 56,945 84,159
3 - 6 เดือน 13,166 10,731 9,600 8,709
6 - 12 เดือน 7,319 21,019 5,249 3,390
มากกวา่ 12 เดือน 34,694 34,983 11,059 15,372

รวม 203,353 324,432 100,408 179,804
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (20,234) (18,135) (11,477) (15,083)

ค่าเผือสินคา้รับคืน (1,176) (2,296) (1,176) (2,296)
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 181,943 304,001 87,755 162,425
รวมลกูหนีการคา้ - สุทธิ 182,655 304,631 88,222 163,135
ลกูหนีอืน
รายไดค้า้งรับ 54,009 81,511 3,264 10,820
ลกูหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 1,857 70,235 51,586
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (17,887) - (67,603) (48,199)
รวมลกูหนีอืน - สุทธิ 36,122 83,368 5,896 14,207
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน - สุทธิ 218,777 387,999 94,118 177,342
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. สินค้าคงเหลอื
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ
2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคา้สาํเร็จรูป 48,728 57,909 (46,126) (46,676) 2,602 11,233
วตัถุดิบ 2,954 14,579 (878) (1,739) 2,076 12,840
อืน ๆ 27,132 46,511 (18,743) (726) 8,389 45,785
รวม 78,814 118,999 (65,747) (49,141) 13,067 69,858

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ
2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคา้สาํเร็จรูป 29,026 35,826 (27,521) (31,191) 1,505 4,635
วตัถุดิบ 2,954 14,579 (878) (1,739) 2,076 12,840
อืน ๆ 15,818 16,575 (15,818) (466) - 16,109
รวม 47,798 66,980 (44,217) (33,396) 3,581 33,584

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที จะ
ไดรั้บเป็นจาํนวน 27 ลา้นบาท (2561: 6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 19 ลา้นบาท 2561: 5 ลา้นบาท) โดย
แสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขายและบริการ และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็น
จาํนวน 10 ลา้นบาท (2561: 7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ 8 ลา้นบาท 2561: 6 ลา้นบาท) โดยนาํไปหัก
จากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี

. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย
ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายสําหรับปี 2557 - 2562 ซึงกลุ่มบริษทัไดย้ืน
ขอคืนจากกรมสรรพากรแล้วสําหรับภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ายสําหรับปี 2557 - 2561 และส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของกรมสรรพากร ฝ่ายบริหารเชือวา่ มีเอกสารประกอบรายการหกั ณ ทีจ่าย
ครบถว้น และจะไดรั้บคืนภาษีดงักล่าวทงัจาํนวน
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
3. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือผลขาดทุน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -

สุทธิ
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 50,000 50,000 49 49 2 2 - - 2 2
(และถือหุ้นโดยบริษทั โพสต์

อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั
อีกร้อยละ 51)

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล
มีเดีย จาํกดั

25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 (90,252) (9,275) 10,638 91,615

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 (5,100) (5,100) - -
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั 80,000 80,000 51 51 178,690 178,690 (174,190) (63,834) 4,500 114,856
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 (25,000) (25,000) - -

รวม 309,682 309,682 (294,542) (103,209) 15,140 206,473

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั
(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั
สัดส่วนทีถือโดยส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม

กาํไร (ขาดทุน) ทีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั 49 49 61 60 (49) -

13. ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั ซึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั

ทุนชาํระแลว้
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

สินทรัพยร์วม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

หนีสินรวม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

รายไดร้วม
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

กาํไร (ขาดทุน)
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั 80 80 102 218 75 115 124 230 (76) 11
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า
14.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทย่อยและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั บางกอกโพสต์ -

บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั
ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสาร
70 70 11,500 11,500 7,481 10,116

หกั: ค่าเผือผลขาดทุน
จากเงินลงทุน

(4,019) - - -

สุทธิ 7,481 11,500 7,481 10,116

14.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินรวมดงันี

(หน่วย: พนับาท)

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้

ในระหวา่งปี เงินปันผลรับในระหวา่งปี
2562 2561 2562 2561

บริษทั บางกอกโพสต์ - บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั (2,635) (366) - 6,326

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีมีสาระสําคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

การร่วมคา้

ทุนชาํระแลว้
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

สินทรัพยร์วม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

หนีสินรวม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

รายไดร้วม
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

ขาดทุน
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
บริษทั บางกอกโพสต์ - บาวเออร์

มีเดีย จาํกดั 16 16 25 11 13 (6) (1)
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตงัขึน

ในประเทศ
สดัส่วนเงิน

ลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ผลิตรายการวิทยุ ไทย 10,000 10,000 2,704 2,704
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)

สุทธิ - - - -

15.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ
ขอ้มูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั

ทุนชาํระแลว้
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

สินทรัพยร์วม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

หนีสินรวม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

รายไดร้วมสาํหรับ
ปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

กาํไรสาํหรับ
ปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 25 25 3 3 - - - - - -

16. เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
ราคาทุน

ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 2562 2561
(ร้อยละ)

Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 - 16 16
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (16) (16)
สุทธิ - -
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17. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่า

ตามราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีดิน อาคาร
เครืองจกัรและ

อุปกรณ์

เครืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ

เครืองจกัรและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตงั รวม
ราคาทุน/ราคาทีตีใหม่
ณ 1 มกราคม 2561 923,800 859,916 960,396 419,365 1,165 3,164,642
ซือเพิม - - 12 2,611 2,583 5,206
จาํหน่าย (4,800) (2,191) (9,854) (4,087) - (20,932)
โอน - - 3,748 - (3,748) -
ตีราคาเพิม 201,400 - - - - 201,400
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 857,725 954,302 417,889 - 3,350,316
ซือเพิม - - 86 1,550 - 1,636
จาํหน่าย - (3,916) (7,729) (7,060) - (18,705)
โอน - - (278) 278 - -
ตีราคาเพิม - 323,583 - - - 323,583
ณ 31 ธนัวาคม 2562 1,120,400 1,177,392 946,381 412,657 - 3,656,830
ค่าเสือมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2561 - 731,502 743,769 312,191 - 1,787,462
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,442 27,861 - 91,038
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,191) (9,755) (3,987) - (15,933)
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - 743,046 783,456 336,065 - 1,862,567
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,702 37,702 24,174 - 75,578
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,456) (7,729) (6,524) - (16,709)
ณ 31 ธนัวาคม 2562 - 754,292 813,429 353,715 - 1,921,436
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - - - 37,333 - 37,333
เพิมขึนระหวา่งปี - - 78,678 9,737 - 88,415
ณ 31 ธนัวาคม 2562 - - 78,678 47,070 - 125,748
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 114,679 170,846 44,491 - 1,450,416

ณ 31 ธนัวาคม 2562 1,120,400 423,100 54,274 11,872 - 1,609,646
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
2561 (จาํนวน 69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและการบริหาร) 91,038

2561 (จาํนวน 57 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและการบริหาร) 75,578
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(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่า
ตามราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีดิน อาคาร
เครืองจกัรและ

อุปกรณ์

เครืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ

เครืองจกัรและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตงั รวม
ราคาทุน/ราคาทีตีใหม่
ณ 1 มกราคม 2561 923,800 859,916 960,396 256,706 1,165 3,001,983
ซือเพิม - - 12 1,079 2,583 3,674
จาํหน่าย (4,800) (2,191) (9,854) (4,310) - (21,155)
โอน - - 3,748 - (3,748) -
ตีราคาเพิม 201,400 - - - - 201,400
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 857,725 954,302 253,475 - 3,185,902
ซือเพิม - - 86 960 - 1,046
จาํหน่าย - (3,916) (7,729) (5,813) - (17,458)
โอน - - (278) 278 - -
ตีราคาเพิม - 323,583 - - - 323,583
ณ 31 ธนัวาคม 2562 1,120,400 1,177,392 946,381 248,900 - 3,493,073
ค่าเสือมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2561 - 731,502 743,770 204,716 - 1,679,988
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,441 22,421 - 85,597
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,191) (9,755) (4,279) - (16,225)
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - 743,046 783,456 222,858 - 1,749,360
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,702 37,702 19,482 - 70,886
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,456) (7,729) (5,404) - (15,589)
ณ 31 ธนัวาคม 2562 - 754,292 813,429 236,936 - 1,804,657
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - -
เพิมขึนระหวา่งปี - - 78,678 - - 78,678
ณ 31 ธนัวาคม 2562 - - 78,678 - - 78,678
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 114,679 170,846 30,617 - 1,436,542

ณ 31 ธนัวาคม 2562 1,120,400 423,100 54,274 11,964 - 1,609,738
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
2561 (จาํนวน 69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและการบริหาร) 85,597

2561 (จาํนวน 56 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและการบริหาร) 70,886
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กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2562 ตามรายกลุ่ม
ของสินทรัพยซึ์งเกณฑที์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพยมี์ดงันี
- ทีดิน ประเมินราคาโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาด (Comparative Method)
- อาคาร ประเมินราคาโดยใชมู้ลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Method)
ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาทีดินทีตีใหม่สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาต่อตารางวา (บาท) 33,750 - 300,000 33,750 - 300,000

ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าอาคารทีตีใหม่สรุปไดด้งันี
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาประเมินต่อตารางเมตร (บาท) 700 - 32,000 700 - 32,000
ค่าเสือมราคาคงเหลือ (ปี) 17 - 24 17 - 24

หากราคาต่อตารางวาของทีดินและราคาต่อตารางเมตรของอาคารทีประเมินนีเพิมขึน (ลดลง) อยา่งมี
สาระสาํคญั จะมีผลทาํใหร้าคาทีตีใหม่ของทีดินและอาคารเพิมขึน (ลดลง) อยา่งมีสาระสาํคญัดว้ย
หากกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของทีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2562 จะเป็นดงันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดิน 201,500
อาคาร 99,517

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ ลา้นบาท (2561: ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 449 ลา้นบาท (2561: 433 ลา้นบาท))
บริษัทได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 368 ล้านบาท
(2561: 374 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน
ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 5/2562 เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ
เขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยแ์ละเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัของ (1) การขายสินทรัพยข์อง
ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย (บางนา) ประกอบดว้ย ทีดินพร้อมอาคารสิงปลูกสร้างและเครืองจกัร
อุปกรณ์ และ (2) การขายสินทรัพยข์องอาคารสํานกังาน (คลองเตย) ประกอบดว้ย ทีดินพร้อมอาคาร
สํานักงาน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาํรายการได้มาซึ งสินทรัพย์ (3) การเช่าพืนทีอาคาร
สํานักงาน (คลองเตย) ด้วยอตัราค่าเช่าและค่าบริการที เหมาะสม โดยบริษทัฯจะเสนอมติดงักล่าว
เพือขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป
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18. ค่าความนิยม
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2562 2561

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 94,851 94,851
หกั : ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (62,680) -
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 32,171 94,851

บริษทัฯพิจารณาค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมกิจการเพือทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี
(หน่วย: พนับาท)

CGU 1 (บริษทั โพสต์
อินเตอร์เนชันแนล

มีเดีย จาํกดั)
CGU 2 (บริษทั มชัรูม

กรุ๊ป จาํกดั) รวม
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 53,769 41,082 94,851
หกั : ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (21,598) (41,082) (62,680)
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 32,171 - 32,171

บริษทัฯพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยโ์ดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บโดยอา้งอิงจากประมาณ
การทางการเงินซึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี

ขอ้สมมติทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

CGU 1 (บริษทั โพสต ์อินเตอร์
เนชันแนล มีเดีย จาํกดั)

CGU 2
(บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั)

อตัราการเติบโต - -
อตัราคิดลดก่อนภาษี 13 13

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัรา
ก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน
ณ 1 มกราคม 2561 71,395 7,200 345,096 423,691 297,439 297,439
ซือเพิม - - 231 231 39 39
ณ 31 ธนัวาคม 2561 71,395 7,200 345,327 423,922 297,478 297,478
ซือเพิม - - 669 669 669 669
ตดัจาํหน่าย - - (5) (5) (5) (5)
ณ 31 ธนัวาคม 71,395 7,200 345,991 424,586 298,14 298,14
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ 1 มกราคม 2561 34,800 481 260,714 295,995 234,562 234,562
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,410 1,440 14,016 27,866 12,668 12,668
ณ 31 ธนัวาคม 47,210 1,921 274,730 323,861 247,230 247,230
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,568 1,438 13,358 19,364 12,048 12,048
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

สาํหรับส่วนทีจาํหน่าย - - (5) (5) (5) (5)
ณ 31 ธนัวาคม 51,778 3,359 288,083 343,220 259,273 259,273
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม - - 13,612 13,612 314 314
เพิมขึนระหวา่งปี 19,617 3,841 202 23,660 - -
ณ 31 ธนัวาคม 19,617 3,841 13,814 37,272 314 314
มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ 31 ธนัวาคม 24,185 5,279 56,985 86,449 49,934 49,934
ณ 31 ธนัวาคม - - 44,094 44,094 38,555 38,555

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จาํนวนหนึงซึงตัดค่าตัดจาํหน่าย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 219 ล้านบาท (2561: 196 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ:
184 ลา้นบาท (2561: 184 ลา้นบาท))
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20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 74,785 51,176 31,535 3,719
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MMR 907,000 885,000 894,000 870,000
รวม 981,785 936,176 925,535 873,719

1. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 1,871 1,565 4,792
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 44,685 100,175 11,821 35,126
เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,609 1,093 59 19
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,293 66,644 28,216 43,796
เจา้หนีอืน 32,468 28,607 31,861 27,832
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 124,055 198,390 73,522 111,565

2. เงินกู้ยมืระยะสันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 5.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 5.9 ลา้นบาท) ซึงมีอตัรา
ดอกเบียซึงอ้างอิงกับอตัราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงและมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม

3. เงินกู้ยมืระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึงสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืนเงินตน้ 2562 2561 2562 2561
1 อตัราคงทีร้อยละ 5.50 ต่อปี ทุกไตรมาส เริมตงัแต่เดือนกนัยายน

2560 ถึง เดือนธนัวาคม 2565
297,467 357,467 297,467 357,467

2 อตัราคงทีร้อยละ 5.25 ต่อปี ทุกไตรมาส เริมตงัแต่เดือนมกราคม
2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563

3,000 7,000 - -

รวม 300,467 364,467 297,467 357,467
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (99,000) (64,000) (96,000) (60,000)
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 201,467 300,467 201,467 297,467
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.25 เท่า อยา่งไรก็ตาม ในเดือนธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บจดหมายผอ่นผนั
จากธนาคารเกียวกบัเงือนไขการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงบการเงินปี 2562
แต่มีการกาํหนดเงือนไขบางประการสําหรับปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ
ได้รับจดหมายผ่อนผนัฉบบัใหม่ทียกเลิกจดหมายผ่อนผนัฉบบัเดือนธันวาคม 2562 แต่ยงัคงได้รับ
การผ่อนผนัเงือนไขการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่าอตัราทีกาํหนดในสัญญา
สาํหรับปี 2562 โดยไม่มีเงือนไขอืนใด ๆ

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือเกษียณอายุ
แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 84,892 85,064 77,422 78,937
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7,427 4,990 6,749 3,734
ตน้ทุนดอกเบีย 1,242 1,033 1,091 946
ตน้ทุนบริการในอดีต 11,476 - 10,373 -

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 20,069 - 17,689 -
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 378 - 3,402 -
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (15,068) - (14,593) -

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (10,877) (6,195) (10,773) (6,195)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 99,539 84,892 91,360 77,422

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ตน้ทุนขายและบริการ (1,469) 4,387 (1,318) 3,620
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและการบริหาร 21,614 1,636 19,531 1,060
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 20,145 6,023 18,213 4,680
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เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดังกล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จากการเปลียนแปลงดังกล่าว
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจาํนวน 11 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 10
ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุน

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน
ประมาณ 13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ลา้นบาท) (2561: 9 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ:
9 ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 4.3 ถึง 22.9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.3 ถึง 7.4 ปี) (31 ธันวาคม 2561: 7.3
ถึง 21.2 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7.3 ปี)

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของกลุ่มบริษทั ณ วนัประเมิน
สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
อตัราคิดลด 1.3 - 1.4 1.1 - 3.2 1.3 - 2.1 1.1 - 3.2
อตัราการขึนเงินเดือน 0.0 - 6.0 3.0 - 5.0 - 3.0
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ
1.9 - 51.6 0 - 41.5 10.5 - 51.6 4.2 - 41.5

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (2) 2 (2) 2
อตัราการขึนเงินเดือน 4 (1) 2 -
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (9) 11 (8) 9
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(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (4) 5 (3) 3
อตัราการขึนเงินเดือน 4 (3) 3 (2)
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (6) 5 (5) 5

25. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561

ยอดคงเหลือตน้ปี 735,120 577,379
ตีราคาเพิม 323,583 201,400
โอนไปกาํไรสะสมเนืองจากจาํหน่ายทีดิน - (4,224)
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (64,717) (39,435)
ยอดคงเหลือปลายปี 993,986 735,120

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ
จ่ายเป็นเงินปันผลได้

26. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายนีไวค้รบถว้นแลว้
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 496 549 392 421
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัร อุปกรณ์และอะไหล่ 104 - 94 -
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 95 119 83 98
วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 70 128 59 111
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 63 - - -
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 28 29 7 (6)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24 - - -
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 21 37 16 32
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 20 (2) 16 (1)
ค่าโฆษณาจ่าย 17 21 13 16
ค่าบริการขอ้มูลข่าว 16 20 16 20
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 191 -

28. ภาษีเงินได้
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - (2,745) - -
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว 179,903 (6,441) 166,623 (7,672)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 179,903 (9,186) 166,623 (7,672)
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จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

การตีราคาสินทรัพย์ (64,717) (40,280) (64,717) (40,280)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,076 - 1,300 -
(63,641) (40,280) (63,417) (40,280)

รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดมี้ดงันี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (539,115) (158,390) (545,914) (155,914)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (107,823) (31,678) (109,183) (31,183)
รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของปีก่อน (89,996) 13,971 (96,596) 11,821
ผลขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,493 26,539 - 23,193
ผลทางภาษีของค่าเผือผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืและเงิน

ลงทุนซึงไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 38,201 3,747
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษี 8,437 851 955 128
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน - (34) - (34)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 73 - -
อืน ๆ (1,014) (536) - -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (179,903) 9,186 (166,623) 7,672
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,260 3,224 2,295 3,016
ค่าเผือสินคา้รับคืน 236 263 236 263
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 10,566 6,679 8,843 6,679
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 17,659 - 15,712 -
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 809 - - -
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19,908 16,978 18,272 15,484
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 174,026 23,276 158,930 10,945
อืน ๆ - (22) - (22)

รวม 230,464 50,398 204,288 36,365
หนีสินภาษเีงินได้รอตดับัญชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 248,497 183,780 248,497 183,780
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ 3,923 4,837 - -

รวม 252,420 188,617 248,497 183,780

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีจากขาดทุนทางภาษีเพิมเติม
เนืองจากการพิจารณาแผนการจาํหน่ายสินทรัพยต์ามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ
ข้อ 36 และคาดว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะได้ใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี
ทียงัไม่ไดใ้ชส่้วนทีเพิมเติมดงักล่าว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 329 ลา้นบาท (2561: 938 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี (2561: 510 ลา้นบาท))
ทีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่
มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์
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รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งันี
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

31 ธนัวาคม 2563 257 257 103 103
31 ธนัวาคม 2564 189 189 112 112
31 ธนัวาคม 2565 263 263 182 182
31 ธนัวาคม 2566 162 162 141 141
31 ธนัวาคม 2567 328 - 257 -

1,199 871 795 538

29. ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี

 ส่วนงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา
 ส่วนงานผลิตรายการโทรทศัน์
 ส่วนงานอืน ๆ

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรั พยร์วม
ซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ขอ้มูลรายได้ กาํไร (ขาดทุน) และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
สือสิงพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืนๆ รวมส่วนงาน
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 588 899 124 230 89 92 801 1,221 - - 801 1,221
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8 14 - - - - 8 14 (8) (14) - -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (134) 7 (12) 39 54 28 (92) 74 8 11 (84) 85

(หน่วย: ลา้นบาท)
สือสิงพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืนๆ ส่วนทีแบ่งไม่ได้
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,983 1,987 190 307 - 11 151 143 (271) (164) 2,053 2,284
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ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันันรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้น
บาท ซึงมาจากส่วนงานสิงพิมพ์และโฆษณา (ปี 2561: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน
หนึงราย เป็นจาํนวนเงิน 59 ลา้นบาท ซึงมาจากส่วนงานสิงพิมพแ์ละโฆษณา)

1. กองทุนสํารองเลียงชีพ
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 4
ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และ
จะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่ง
ปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 15 ล้านบาท (2561: 24 ล้านบาท)
(เฉพาะของบริษทัฯ: 13 ลา้นบาท (2561: 20 ลา้นบาท))

32. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน
32.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการ

กลุ่มบริษทัได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการเกี ยวข้องกับสัญญาจ้างบริการระบบ
สารสนเทศและบริการอืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาบริการ
ทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม

2562 2561
จ่ายชาํระ

ภายใน 1 ปี 21 66
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 1

32.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการระยะยาว
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาเพือรับอนุญาตให้ใชเ้ครืองหมายการคา้จากบริษทัในต่างประเทศ
ซึงบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑ์และอตัราทีระบุ
ไวใ้นสัญญา



38

32.3 การคําประกนั
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 14 ล้านบาท (2561: 15 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั

33. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ทีดินและอาคาร - - 1,544 1,544

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ทีดิน - - 1,120 1,120

34. เครืองมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 107
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสัน
และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเสียงดงันี
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ
กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่
กิจการทีเกียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบาย และวิธีการในการ
ควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนักลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจาก
การใหสิ้นเชือ นอกเหนือจากจาํนวนทีไดบ้นัทึกค่าเผือผลขาดทุนไวแ้ลว้ นอกจากนี การใหสิ้นเชือของ
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมาก
ราย จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี
การคา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม
ระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสัน และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตาํ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัที
ครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 5 6 0.10 - 0.75
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 219 219 -

- - 1 224 225
หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 982 - 982 MMR, MOR
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 124 124 -
เงินกูย้มืระยะสนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR
เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 161 - - - 161 5.25
เงินกูย้มืระยะยาว 99 201 - - 300 5.25 - 5.50

260 201 988 124 1,573
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(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 4 5 9 0.10 - 1.0
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 388 388 -

- - 4 393 397

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 936 - 936 MMR, MOR

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 198 198 -
เงินกูย้มืระยะสนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR
เงินกูย้มืระยะยาว 64 300 - - 364 5.25 - 5.50

64 300 942 198 1,504

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 5 5 0.10 - 0.75

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 94 94 -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 66 - - - 66 5.25 - 7.13
66 - - 99 165

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 926 - 926 MMR, MOR
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 74 74 -
เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 146 - - - 146 5.25
เงินกูย้มืระยะยาว 96 201 - - 297 5.50

242 201 926 74 1,443



41

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3 4 7 0.10 - 1.0

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 177 177 -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 67 - - - 67 5 - 5.5, MLR
67 - 3 181 251

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 874 - 874 MMR, MOR
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 112 112 -
เงินกูย้มืระยะยาว 60 297 - - 357 5.50

60 297 874 112 1,343

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเนืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีธุรกรรม
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมี
อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนที
เหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น
โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ . :1 (2561: 4.67:1)
(เฉพาะบริษทัฯ: . :1 (2561: 4.21:1))
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36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครังที 1/2563 มีมติให้นําเสนอต่อ
ทีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย์
และการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั (ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯเคยอนุมติัไวใ้นการประชุมครังที
5/2562 ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17) และอนุมติัช่วงราคาทีเหมาะสมของมูลค่าการจาํหน่ายไป
ซึงสินทรัพย ์รวมทงักาํหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกบับุคคลทีคาดวา่จะเป็นผูซื้อ

37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563


