
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
รวมแบบยอ่ของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ข้อ 1.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกันหลายปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 
มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีจนถึงวนัท่ีในรายงาน หลกัทรัพยข์อง
บริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดพ้ยายามด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียน
กลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เพื่อปรับสู่การเป็นองคก์รดิจิทลั รวมทั้งบริษทัมีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อจ่ายช าระหน้ีสินดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บการให้สนบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยสามารถจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเม่ือครบก าหนดช าระ 
ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้ส าเร็จ
ตามแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์และรูปแบบการด าเนินงานรวมทั้งการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นอนาคต ดงันั้นจึงยงัคงมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีบริษทัได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหว่างกาลขอ้ 28.1 เร่ือง แผนงานการแกไ้ขฐานะการเงินในสถานการณ์ท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” (Caution)  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้
มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  
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เร่ืองอืน่ 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั 
บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขอ้สังเกต
เก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
 

 
 

 
(นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 
 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,922               5,664               1,558               4,639               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 105,564           218,777           50,028             94,118             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                      -                      65,800             66,000             

สินคา้คงเหลือ 8 11,255             13,067             2,120               3,581               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,617             13,735             7,021               5,402               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 132,358           251,243           126,527           173,740           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      15,140             15,140             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 8,033               7,481               -                      -                      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 -                      -                      -                      -                      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,567,189        1,609,646        1,567,584        1,609,738        

ค่าความนิยม 14 32,171             32,171             -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 34,197             44,094             29,587             38,555             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 234,643           230,464           205,031           204,288           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 17 78,662             103,567           39,234             59,610             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,263               5,226               265                  245                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,956,158        2,032,649        1,856,841        1,927,576        

รวมสินทรัพย์ 2,088,516        2,283,892        1,983,368        2,101,316        

งบการเงินรวม

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

หมายเหตุ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 983,227           981,785           933,628           925,535           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 19 126,735           124,055           76,468             73,522             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 144,000           99,000             144,000           96,000             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 5,880               5,880               -                      -                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5 265,000           161,000           250,000           146,000           

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 25,310             30,893             23,757             28,641             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,806             29,395             13,218             17,123             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,568,958        1,432,008        1,441,071        1,286,821        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 129,467           201,467           129,467           201,467           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 246,377           252,420           246,377           248,497           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 105,444           99,539             96,258             91,360             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 481,288           553,426           472,102           541,324           

รวมหนีสิ้น 2,050,246        1,985,434        1,913,173        1,828,145        

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 505,000           505,000           505,000           505,000           

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000           500,000           500,000           500,000           

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,500             50,500             50,500             50,500             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,488,232)       (1,249,280)       (1,465,811)       (1,271,315)       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 985,506           993,986           985,506           993,986           

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 47,774             295,206           70,195             273,171           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,504)              3,252               -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,270             298,458           70,195             273,171           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,088,516        2,283,892        1,983,368        2,101,316        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 41,435               36,351               18,099               35,634               
รายไดจ้ากการบริการ 84,885               172,760             62,598               83,244               
ตน้ทุนขายและบริการ (126,635)            (195,888)            (89,593)              (117,043)            
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (315)                  13,223               (8,896)               1,835                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (24,504)              (27,596)              (9,396)               (16,521)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,642)              (35,734)              (23,150)              (27,519)              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และอะไหล่ -                        (94,110)              -                        (94,110)              
ขาดทุนจากการกจิกรรมด าเนินงาน (54,461)              (144,217)            (41,442)              (136,315)            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 32                      463                    -                        -                        
รายไดอ่ื้น 2,049                 2,714                 4,764                 7,781                 
ตน้ทุนทางการเงิน (20,942)              (19,831)              (20,112)              (18,825)              
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้ (73,322)              (160,871)            (56,790)              (147,359)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 24 2,522                 489                    -                        229                    
ขาดทุนส าหรับงวด (70,800)              (160,382)            (56,790)              (147,130)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 24 712                    -                        712                    -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด 712                    -                        712                    -                        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (70,088)              (160,382)            (56,078)              (147,130)            

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (64,871)              (156,340)            (56,790)              (147,130)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,929)               (4,042)               -                        -                        

(70,800)              (160,382)            (56,790)              (147,130)            
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (64,159)              (156,340)            (56,078)              (147,130)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,929)               (4,042)               -                        -                        

(70,088)              (160,382)            (56,078)              (147,130)            

ขาดทุนต่อหุ้น 25
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (0.13)                 (0.31)                 (0.11)                 (0.29)                 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 91,349               119,820             67,178               116,526             
รายไดจ้ากการบริการ 230,999             473,537             152,168             267,874             
ตน้ทุนขายและบริการ (364,875)            (584,493)            (265,540)            (399,076)            
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (42,527)              8,864                 (46,194)              (14,676)              
ค่าใชจ่้ายในการขาย (73,540)              (97,008)              (42,026)              (70,453)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (90,991)              (138,251)            (69,573)              (104,944)            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และอะไหล่ -                        (94,110)              -                        (94,110)              
ขาดทุนจากการกจิกรรมด าเนินงาน (207,058)            (320,505)            (157,793)            (284,183)            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 552                    (3,394)               -                        -                        
รายไดอ่ื้น 5,847                 13,910               16,357               25,614               
ตน้ทุนทางการเงิน (62,692)              (57,135)              (59,389)              (54,333)              
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (263,351)            (367,124)            (200,825)            (312,902)            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 6,690                 9,448                 (260)                  7,331                 
ขาดทุนส าหรับงวด (256,661)            (357,676)            (201,085)            (305,571)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                        18,026               -                        14,055               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 24 2,120                 (3,605)               2,120                 (2,811)               
ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด 2,120                 14,421               2,120                 11,244               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (254,541)            (343,255)            (198,965)            (294,327)            

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (244,556)            (341,537)            (201,085)            (305,571)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,105)              (16,139)              -                        -                        

(256,661)            (357,676)            (201,085)            (305,571)            
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (242,436)            (327,116)            (198,965)            (294,327)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,105)              (16,139)              -                        -                        

(254,541)            (343,255)            (198,965)            (294,327)            

ขาดทุนต่อหุ้น 25
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (0.49)                 (0.68)                 (0.40)                 (0.61)                 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุมของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 500,000                50,500                  (1,249,280)            993,986                      993,986                      295,206                3,252                          298,458                
ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชค้ร้ังแรก 4    -                           -                           (4,996)                  -                                  -                                  (4,996)                  (651)                            (5,647)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ทีป่รับปรุงแล้ว 500,000                50,500                  (1,254,276)            993,986                      993,986                      290,210                2,601                          292,811                
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                           (244,556)               -                                  -                                  (244,556)               (12,105)                       (256,661)               
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           2,120                    -                                  -                                  2,120                    -                                  2,120                    
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           (242,436)               -                                  -                                  (242,436)               (12,105)                       (254,541)               
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                           -                           8,480                    (8,480)                         (8,480)                         -                           -                                  -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 500,000                50,500                  (1,488,232)            985,506                      985,506                      47,774                  (9,504)                         38,270                  

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 500,000                50,500                  (935,319)               735,120                      735,120                      350,301                52,807                        403,108                
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                           (341,537)               -                                  -                                  (341,537)               (16,139)                       (357,676)               
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           14,421                  -                                  -                                  14,421                  -                                  14,421                  
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           (327,116)               -                                  -                                  (327,116)               (16,139)                       (343,255)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 500,000                50,500                  (1,262,435)            735,120                      735,120                      23,185                  36,668                        59,853                  

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
       "สอบทานแล้ว"
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พนับาท

หมายเหตุ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 500,000                50,500                    (1,271,315)         993,986                         993,986                    273,171                  
ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชค้ร้ังแรก 4     -                           -                              (4,011)                -                                    -                               (4,011)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแล้ว 500,000                50,500                    (1,275,326)         993,986                         993,986                    269,160                  
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                              (201,085)            -                                    -                               (201,085)                 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                              2,120                  -                                    -                               2,120                      
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                              (198,965)            -                                    -                               (198,965)                 
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                           -                              8,480                  (8,480)                           (8,480)                      -                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 500,000                50,500                    (1,465,811)         985,506                         985,506                    70,195                    

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 500,000                50,500                    (886,826)            735,120                         735,120                    398,794                  
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                              (305,571)            -                                    -                               (305,571)                 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                              11,244                -                                    -                               11,244                    
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                              (294,327)            -                                    -                               (294,327)                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 500,000                50,500                    (1,181,153)         735,120                         735,120                    104,467                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

               "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
                      "สอบทานแล้ว"
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ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (263,351) (367,124) (200,825)        (312,902)
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 8,465 1,727 14,891 14,202 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน (โอนกลบั) (908) (1,194) (908)               (1,194)
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 3,190 2,836 (731)               (2,645)
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 1,296 -                    -                    -                    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอะไหล่ -                    15,432 -                    15,432 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                    78,678 -                    78,678 
ค่าเผ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                    -                    (150)               (323)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52,710 75,907 51,472           66,820 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,810) (1,698) (1,810)            (907)
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (552) 3,394             -                    -                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,905             15,526           4,898             13,801           
รายไดด้อกเบ้ียรับ -                    -                    (17,751)          -                    
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 62,692           57,135           59,389           54,333           

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน (132,363) (119,381) (91,525) (74,705)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 98,597           102,130         39,753           41,274           
สินคา้คงเหลือ (1,378) 22,592 2,191 14,460 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 118 4,476 (1,618) 1,367 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,962 (3,357)            (19) 234                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,897) (30,737) (5,938) (29,867)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,589) (25,597) (3,906) (16,832)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2563 2562 2563 2562
เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (48,550)          (49,874)          (61,062) (64,069)
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 30,346 1,400             24,168 -                    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (6,737) (8,786) (3,791) (4,989)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (24,941) (57,260) (40,685) (69,058)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                    -                    3,089 -                    
เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    8,150             6,000             
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (7,800)            (8,800)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,421             2,232             2,421             1,314             
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,371)            (2,094)            (1,365)            (1,693)            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6) (669) (6) (669)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,044             (531) 4,489 (3,848)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (58,287) (58,172) (54,978) (55,362)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,442             40,767 8,093             50,036 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 104,000         120,000         104,000         120,000         
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (27,000) (48,000) (24,000)          (45,000)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 20,155 54,595 33,115 69,674 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (3,742) (3,196) (3,081) (3,232)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,664 8,780 4,639 6,963 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 1,922 5,584 1,558 3,731 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 137 632 137 632 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ  
 

1.2 ขอ้สมมติทางการบญัชี 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกนัหลายปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีตั้ งแต่วนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
พยายามด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เพื่อปรับสู่การเป็น
องค์กรดิจิทลั รวมทั้งบริษทัมีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินทรัพยเ์พื่อจ่ายช าระหน้ีสินดงักล่าว นอกจากน้ี
บริษทัและบริษทัย่อยยงัได้รับการให้สนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี บริษทัและ
บริษทัย่อยสามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเม่ือครบก าหนดช าระ ผูบ้ริหารจึงเช่ือว่า
บริษทัและบริษทัย่อยจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์การ
บญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีว่า
บริษัทและบริษทัย่อยจะสามารถขายสินทรัพย์และช าระหน้ีสินได้ตามปกติธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการ
ด าเนินงานในอนาคต ดงันั้นจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย
เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

“การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีเคยน าเสนอรายงานน้ีไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม 

ก)  งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

บริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ  

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

บริษทัย่อย         
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั  ลงทุน  ไทย  100  100 
บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ  ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั) 

 ลงทุน  ไทย  100  100 

บริษทั โพสต ์ทีวี จ  ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ  ากดั) 

 ผลิตรายการโทรทศัน์และให้เช่า 
สตูดิโอ 

 ไทย  100  100 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั   ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร  ไทย  100  100 
บริษทั โพสต-์ไอเอ็ม พลสั จ  ากดั  
 (ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทัและร้อยละ 51   
     โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล  
  มีเดีย จ  ากดั) 

 ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร  ไทย  100  100 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั  ผลิตรายการโทรทศัน์ 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

 ไทย  51  51 

บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตรายการโทรทศัน์  ไทย  51  51  

 
ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 
ค) บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี

อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
 
ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
จ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจาก 

งบการเงินรวมน้ีแลว้  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทั

ร่วมตามวธีิราคาทุน 
 

2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
 ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 

สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 
บริษทัและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก าไร (ขาดทุน) 
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4  

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคับใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

-  เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระใน

กรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ โดยใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการค้าจะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้น
ขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของ
ลูกคา้ในการช าระหน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลกระทบ
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือก
ปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีกบัก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ผลกกระทบจาก

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  218,777  (7,059)  211,718  94,118  (5,014)  89,104 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 230,464  1,412  231,876  204,288  1,003  205,291 
รวมสินทรัพย ์ 449,241  (5,647)  443,594  298,406  (4,011)  294,395 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,249,280)  (5,647)  (1,254,927)  (1,271,315)  (4,011)  (1,275,326) 

            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 295,206  (4,996)  290,210  273,171  (4,011)  269,160 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,252 

 
(651)  2,601 

 
- 

 
- 

 
- 
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ผลกระทบท่ีมีต่อก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5,647  4,011 
การปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) สะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 5,647  4,011 

    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,996  4,011 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 651  - 

 
5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท   

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
  

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 

นโยบาย 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  การก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    
 

            

ซ้ือสินคา้ -  -  1  1  -  -  2  5  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า -  -  1  3  -  -  5  8  ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  1  2  -  -  3  6  ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า                  
ซ้ือสินคา้ -  -  -  -  -  1  -  1  ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  -  -  -  4  -  2  ราคาตามสญัญา 

 
ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัยอ่ย  -  -   85,375   70,700 
การร่วมคา้ 2  712   2   2 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -   (82,637)  (67,603) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  712  2,740  3,099 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัยอ่ย  -  -  1,208  1,602 
การร่วมคา้ 1,251  1,609  22  22 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,251  1,609  1,230  1,624 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 30

กนัยายน 2563 
เงินใหกู้ย้มื         
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั   บริษทัยอ่ย  66,000  (200)  65,800 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั   บริษทัยอ่ย  6,120  -  6,120 
บริษทั โพสต ์ทีว ีจ  ากดั  บริษทัยอ่ย  332,659  (150)  332,509 
    404,779  (350)  404,429 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (338,779)  150  (338,629) 
  รวม     66,000  (200)  65,800 

 
บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม

และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โพสต์ นิวส์ จ  ากัด โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัรา

ดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง  

 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โพสต ์ทีว ีจ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กรรมการในสกุลเงินบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย ์
ค ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
เงินกูย้มืจาก         

กรรมการ  การเป็นกรรมการ  161,000  104,000  265,000 
 
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
เงินกูย้มืจาก         

กรรมการ  การเป็นกรรมการ  146,000  104,000  250,000 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,866  7,818  3,872  3,590 
 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,517  26,167  11,488  11,784 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคาร 1,922  5,664  1,558  4,639 
 รวม 1,922  5,664  1,558  4,639 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี และร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี ตามล าดบั 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  31  13  2 
 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน -  670  328  109 
  6 - 12 เดือน 2  11  68  356 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  712  409  467 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24,985  40,981  11,190  17,555 
 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน 33,936  107,193  27,184  56,945 
  3 - 6 เดือน 2,726  13,166  1,510  9,600 
  6 - 12 เดือน 15,483  7,319  3,953  5,249 
  มากกวา่ 12 เดือน 34,458  34,694  14,376  11,059 
รวม 111,588  203,353  58,213  100,408 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (35,758)  (20,234)  (16,348)  (11,477) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (268)  (1,176)  (268)  (1,176) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 75,562  181,943  41,597  87,755 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 75,564  182,655  42,006  88,222 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
รายไดค้า้งรับ 47,887  54,009  5,692  3,264 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  84,967  70,235 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (17,887)  (17,887)  (82,637)  (67,603) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 30,000  36,122  8,022  5,896 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 105,564  218,777  50,028  94,118 

 

8. สินค้าคงเหลอื 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 48,480  48,728   27,646   29,026 
วตัถุดิบ 1,196  2,954   1,196   2,954 
อ่ืน ๆ 30,516  27,132   16,764   15,818 
 รวม 80,192  78,814   45,606   47,798 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้       (68,937)  (65,747)   (43,486)  (44,217) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11,255  13,067   2,120   3,581 
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมาตน้งวด 65,747  49,141  44,217  33,396 
เพ่ิมข้ึน 3,921  16,606  -  10,821 
ลดลง (731)  -  (731)  - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 68,937  65,747  43,486  44,217 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      พนับาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากเงินลงทุน 

 เงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 
  (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

บริษทั โพสต-์ไอเอ็ม พลสั จ ากดั  50,000  50,000  49  49  2  2  -  -  2  2 
(และถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์ 
 เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั อีกร้อยละ 51) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ากดั  25,000  25,000  100  100  100,890  100,890  (90,252)  (90,252)  10,638  10,638 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั  10,000  10,000  51  51  5,100  5,100  (5,100)  (5,100)  -  - 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  80,000  80,000  51  51  178,690  178,690  (174,190)  (174,190)  4,500  4,500 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ ากดั  25,000  25,000  100  100  25,000  25,000  (25,000)  (25,000)  -  - 

รวม          309,682  309,682  (294,542)  (294,542)  15,140  15,140 

 
10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัย่อยและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 
      งบการเงินรวม 

      ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 

การร่วมคา้  ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 
เงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

    (ร้อยละ)         
บริษทั บางกอกโพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย

นิตยสาร 
 70  11,500  11,500  8,033  7,481 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (4,019)  (4,019)  -  - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ      7,481  7,481  8,033  7,481 

 
บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้เงินปันผลรับจาก

กิจการดงักล่าวในงบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
  พนับาท 

 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวด  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ในระหวา่งงวด  

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 
ในระหวา่งงวด 

การร่วมคา้  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั บางกอกโพสต-์บาวเออร์  
 มีเดีย จ  ากดั 

 
552  (3,394)  -  -  -  - 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดส่้วนเสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

บริษทัร่วม  ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 
เงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

    (ร้อยละ)         
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  ผลิตรายการวิทยุ  40  2,704  2,704  10,000  10,000 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (2,704)   (2,704)  (10,000)   (10,000)  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      -  -  -  - 

 
12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
    ราคาทุน 

 
 ทุนเรียก 

ช าระแลว้ 
 สดัส่วน 

เงินลงทุน  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

หุน้สามญัใน :    (ร้อยละ)     
Singapore Press Holdings Limited  27,393,300  -  16  16 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (16)  (16) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      -  - 

 
13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 1,609,646  1,609,738 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 961  955 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (611)  (611) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (42,807)  (42,498) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด 1,567,189  1,567,584 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 358 ล้านบาท และ 368 ล้านบาท ตามล าดับ ติดภาระค ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั
เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ (1) การขายสินทรัพยข์องศูนย์
การพิมพแ์ละจดัจ าหน่าย (บางนา) ประกอบดว้ย ท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ 
(2) การขายสินทรัพยข์องอาคารส านกังาน (คลองเตย) ประกอบดว้ย ท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน และมีมติ
อนุมติัให้บริษทัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(3) การเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน (คลองเตย) ดว้ยอตัราค่า
เช่าและค่าบริการท่ีเหมาะสม และเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2563 มี
มติอนุมติัการท ารายการจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างบริษทักบัผูล้งทุนทัว่ไปในราคาไม่ต ่ากว่าจ  านวนรวม 
1,472.85 ลา้นบาท 

 
14. ค่าความนิยม 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์

อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ ากดั) 

 CGU 2  
(บริษทั มชัรูม 
 กรุ๊ป จ ากดั) 

 รวม 

มูลค่าตามบญัชี 53,769  41,082  94,851 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (21,598)  (41,082)  (62,680) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 32,171  -  32,171 
 
บริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยโ์ดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บโดยอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
 ร้อยละต่อปี 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์อินเตอร์ 
เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั)  

CGU 2                                                  
(บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั) 

อตัราการเติบโต -  - 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 13  13 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็น

อตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 44,094  38,555 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6  6 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9,903)  (8,974) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด 34,197  29,587 

 
16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  234,641  230,464  205,031  204,288 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (246,377)  (252,420)  (246,377)  (248,497) 
 (11,736)  (21,956)  (41,346)  (44,209) 

 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 
2562 

 จากการน า
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 
มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2563 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7,261  1,412  8,673  1,586  -  10,259 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน 318  -  318  (233)  -  85 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ 13,098  -  13,098  559  -  13,657 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 17,659  -  17,659  -  -  17,659 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 809  -  809  -  -  809 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,908  -  19,908  855  -  20,763 
ขาดทุนสะสมยกไป 171,411  -  171,411  -  -  171,411 

  รวม 230,464  1,412  231,876  2,767  -  234,643 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 
2562 

 จากการน า
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 
มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2563 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 248,497  -  248,497  -  2,120  246,377 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ 3,923  -  3,923  3,923  -  - 
         รวม 252,420  -  252,420  3,923  2,120  246,377 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 
2562 

 จากการน า
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 
มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2563 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,295  1,003  3,298  (499)  -  2,799 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน 236  -  236  (189)  -  47 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ 8,843  -  8,843  (225)  -  8,618 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 15,712  -  15,712  -  -  15,712 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,272  -  18,272  653  -  18,925 
ขาดทุนสะสมยกไป 158,930  -  158,930  -  -  158,930 

  รวม 204,288  1,003  205,291  (260)  -  205,031 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 248,497  -  248,497  -  2,120  246,377 
  รวม 248,497  -  248,497  -  2,120  246,377 

 
17. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย
ส าหรับปี 2557 - 2562 ซ่ึงไดย้ื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแลว้ส าหรับภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2557 
- 2561 และส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของกรมสรรพากร ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
เอกสารประกอบรายการหกั ณ ท่ีจ่ายครบถว้น และจะไดรั้บคืนภาษีดงักล่าวทั้งจ  านวน 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บช าระคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เป็นจ านวนเงินรวม 
30.35 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของปีภาษี 2557 และ 2559 (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 24.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของ
ปีภาษี 2559) 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  89,227  74,785   39,628   31,535 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน MMR  894,000  907,000   894,000   894,000 
รวม   983,227  981,785  933,628  925,535 

 
19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอืน่ 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563  
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2563  
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,203  1,565 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,411  44,685  8,430  11,821 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,251  1,609  27  59 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,894  45,293  32,741  28,216 
เจา้หน้ีอ่ืน 35,179  32,468  34,067  31,861 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 126,735  124,055  76,468  73,522 

 
20. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 
21. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 300,467  297,467 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้ (27,000)  (24,000) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 273,467  273,467 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (144,000)  (144,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 129,467  129,467 
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ในระหวา่งปี 2563 สถาบนัการเงินไดผ้อ่นผนัการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทั้ง 3 วงเงิน ใหแ้ก่บริษทั ดงัน้ี 
- ส่วนของเงินต้น ปลอดช าระเงินต้น 2 งวด งวดเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกันยายน 2563  

งวดละ 24 ลา้นบาท โดยให้เร่ิมช าระเงินตน้ ในงวดแรกเดือนธนัวาคม 2563 และปรับตารางการ
ช าระคืนเงินตน้ใหม่ ดงัน้ี 

 
ลา้นบาท 

งวดเดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2564 งวดละ 36 
งวดเดือนธนัวาคม 2564  24 
งวดเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565 งวดละ  26 
งวดสุดทา้ยเดือนธนัวาคม 2565  ช าระเงินตน้ส่วน

ท่ีเหลือทั้งหมด 
  

- ส่วนของดอกเบ้ีย  ผ่อนผันและปรับเง่ือนไขการจ่ายช าระดอกเบ้ียรายเดือน ตั้ งแต่วนั ท่ี 
1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปีของภาระหน้ีเงินตน้ โดยใหช้ าระปกติทุกส้ินเดือน  
ส่วนท่ี 2  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปีของภาระหน้ีเงินตน้ โดยให้ตั้งพกัช าระไว ้และให้

น าไปช าระพร้อมการช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส 4 งวด งวดละเท่าๆ กนัเร่ิม
งวดแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี ดอกเบ้ียของเดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 
ช าระตามปกติอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปี 

 
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน 

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้รับจดหมายผ่อนผนั
จากธนาคารเก่ียวกบัเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงบการเงินปี 2562 แต่มี
การก าหนดเง่ือนไขบางประการส าหรับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับ
จดหมายผ่อนผนัฉบบัใหม่ท่ียกเลิกจดหมายผ่อนผนัฉบบัเดือนธันวาคม 2562 แต่ยงัคงไดรั้บการผ่อนผนั
เง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดในสัญญาส าหรับปี 2562  
โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใด ๆ 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นงวด 99,539  84,892  91,360  77,422 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,921  7,427  4,031  6,749 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 984  1,242  867  1,091 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  11,476  -  10,373 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  20,069  -  17,689 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -  378  -  3,402 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (15,068)  -  (14,593) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด -  (10,877)  -  (10,773) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส้ินงวด 105,444  99,539  96,258  91,360 

 
 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด 1.30 - 1.40  1.30 - 1.40  1.30 - 2.10  1.30 - 2.10 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 0.00 - 6.00  0.00 - 6.00  -  - 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 1.90 - 51.60  1.90 - 51.60  10.50 - 51.60  10.50 - 51.60 
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23. ส่วนเกนิจากการตีราคาสินทรัพย์ 
การเปล่ียนแปลงของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด 988,353  -  993,986  - 
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม        

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลง (3,559)  -  (10,600)  - 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 712  -  2,120  - 

 (2,847)  -  (8,480)  - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 985,506  -  985,506  - 

 
24. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดค้  านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้น
การค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ                                 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
งบก าไรขาดทุน : 

   
 

           

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:                
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด -  -  -  -  -  -  -  - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:                
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน 

 ในระหวา่งงวด 2,522 

 

489 

 

- 

 

229 

 

6,690 

 

9,448 

 

(260) 

 

7,331 
รวม 2,522  489  -  229  6,690  9,448  (260)  7,331 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผลก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(3,605) 

 
- 

 
(2,811) 

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 712  -  712  -  2,120  -  2,120  - 
รวม 712  -  712  -  2,120  (3,605)  2,120  (2,811) 
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25. ขาดทุนต่อหุ้น 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท  

(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท)  (64,871)  (156,340)  (56,790)  (147,130) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 500,000  500,000  500,000  500,000 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.13)  (0.31)  (0.11)  (0.29) 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท)  (244,556)  (341,537)  (201,085)  (305,571) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 500,000  500,000  500,000  500,000 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.49)  (0.68)  (0.40)  (0.61) 

 
26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

 ส่วนงานส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 
 ส่วนงานผลิตรายการโทรทศัน์ 
 ส่วนงานอ่ืน ๆ  

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัท
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา  ผลิตรายการโทรทศัน์  อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได้                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 70,034  156,969  27,059  33,167  29,227  18,975  126,320  209,111  -  -  126,320  209,111 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 710  907  -  86  -  -  710  993  (710)  (993)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อน   
   ค่าใช้จ่าย ในการบริหารและอื่น ๆ (23,601) 

 
(26,844) 

 
(6,580) 

 
(8,899) 

 
4,580 

 
19,427 

 
(25,601) 

 
(16,316) 

 
782 

 
1,943 

 
(24,819) 

 
(14,373) 

 
 พนับาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา  ผลิตรายการโทรทศัน์  อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได้                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 205,105  446,104  49,220  83,055  68,023  64,198  322,348  593,357  -  -  322,348  593,357 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,283  6,606  -  364  -  -  2,283  6,970  (2,283)  (6,970)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อน   
   ค่าใช้จ่าย ในการบริหารและอื่น ๆ (96,336) 

 
(116,695) 

 
(15,550) 

 
(15,592) 

 
(8,670) 

 
39,387 

 
(120,556) 

 
(92,900) 

 
4,489 

 
4,756 

 
(116,067) 

 
(88,144) 

 
27.    ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการระยะยาว 

27.1.1  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเก่ียวกบัสัญญาจา้งงาน สัญญาบ ารุงรักษาระบบ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

   ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม/   

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
จ่ายช าระ    

ภายใน 1 ปี   41 
2 - 3 ปี   33 

 
27.1.2 บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทัใน

ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและการร่วมค้าตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
27.1.3 บริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าและบริการอาคารส านกังานหลายฉบบั มีค่าเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่าย

ช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน 0.32 ลา้นบาท 
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27.2 การค ้าประกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย

เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 9.46 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
28.  เร่ืองทีส่ าคัญ 

28.1  แผนงานการแกไ้ขฐานะการเงิน 
 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม  2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผูล้งทุนและผู ้ท่ี

เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) คร้ังท่ี 1/2563 ไดช้ี้แจงแผนการแกไ้ขฐานะการเงินท่ีบริษทัไดป้ฏิบติั
มาอยา่งต่อเน่ือง คือ การปรับโครงสร้างบริษทั ให้มีความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของธุรกิจ รวมถึง
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นต่อการด าเนินงาน อาทิ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษัท (ศูนย์การพิมพ์และจดัจ าหน่าย (บางนา) และอาคารส านักงาน (คลองเตย))  
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  

และเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู ้ลงทุนและ 
ผูท่ี้เก่ียวข้อง (Public Presentation) คร้ังท่ี 2/2563 ได้ช้ีแจงแผนการแก้ไขฐานะการเงินท่ีบริษทัได้
ปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ือง คือ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและลูกคา้โฆษณา ดว้ยการสร้างทีมการตลาดท่ีดูแลผลิตภณัฑ์ Branding และ 
Digital, สร้างทีม Strategy เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการท าการตลาดเชิงรุก รวมถึงพฒันาช่องทางส่ือ 
Digital เพื่อเสริมสร้างรายไดท้ดแทนรายไดใ้นส่วนของส่ือส่ิงพิมพท่ี์ลดลง ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์
และการให้บริการให้ตอบรับกบัผูอ่้านและตลาดในปัจจุบนั ขยายฐานผูอ่้าน Online ให้มากข้ึน เพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการเพื่อรองรับการเขา้ถึง ของผูบ้ริโภคให้มากข้ึน โดยเฉพาะส่ือ Social Media 
และพฒันาระบบ Customer Relationship Management (CRM) และฐานขอ้มูลลูกคา้ผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการพฒันาทกัษะพนกังานและเพิ่มบุคลากรดา้นส่ือ Digital ดว้ยการเพิ่ม
ทกัษะการท างาน โดยการจดัอบรม Training ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ือ Digital จดัหาบุคลากรท่ีมี
ความช านาญมาร่วมพฒันาส่ือ Digital ว่าจา้งท่ีปรึกษาเขา้มาร่วมวางแผนงานและพฒันาผลิตภณัฑ์
ดา้น Digital ตลอดจนสร้างสินคา้ใหม่ภายใต ้ช่ือ Brand ของ Bangkok Post Group เพื่อเสริมรายได ้
อาทิ การจดังานสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการขาย การท าประชาสัมพนัธ์ให้องค์กรต่าง ๆ การจดั 
Masterclass เป็นตน้ รวมทั้งลดการวา่จา้งพนกังานบางส่วน และโยกยา้ย พนกังานภายในท่ีมีทกัษะท่ี
เหมาะสมกบังาน ใหรั้บหนา้ท่ีท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของตลาด 
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28.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยาย

วงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
การรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2563 
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