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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โพสต์ จ  ากัด (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 กลุ่ม

บริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกนัหลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีจนถึงวนัท่ีในรายงาน หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย 
“C” (Caution) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดพ้ยายามด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อปรับสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้ งบริษัทมีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อจ่ายช าระหน้ีสินดังกล่าว 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บการให้สนบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัสามารถจ่าย
ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเม่ือครบก าหนดช าระ ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการใหส้ าเร็จตามแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์และรูปแบบการด าเนินงานรวมทั้งการ
จ าหน่ายสินทรัพยใ์นอนาคต ดงันั้นจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีบริษทัได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.1 เร่ือง แผนงานการแก้ไขฐานะการเงินในสถานการณ์ท่ี
หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution)  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายได้ 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายไดจ้ากการขายส่ิงพิมพ ์รายได้
จากการโฆษณาและรายไดจ้ากการจดังาน เป็นตน้ นอกจากน้ี เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ เป็นตน้ ท าให้มีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั
ในแต่ละรูปแบบ ซ่ึงจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

ขา้พเจา้ได้ท าความเข้าใจและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ การท าความเขา้ใจระบบการควบคุม
และสุ่มตวัอยา่งรายการเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้และให้ความส าคญัในการ
ทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในท่ีตอบสนองความเส่ียงท่ีระบุไว ้
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ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในการร่วมค้า  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิจากการดอ้ยค่า เป็นจ านวนเงิน 
12.12 ลา้นบาท และไม่มีค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจสุทธิจากการด้อยค่าตามท่ี
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 9 ขอ้ 15 และขอ้ 16 ตามล าดบั การประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ ถือเป็นประมาณการทางบญัชี
ท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณกระแสเงินสด เช่น อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมี
ผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนและประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ การคาดการณ์กระแส
เงินสดในอนาคตของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชป้ระมาณการทดสอบค านวณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและเงินลงทุนดงักล่าว พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนของขอ้สมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ วา่มีความน่าเช่ือถือเหมาะสมกบัสถานณ์การปัจจุบนัหรือไม่ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวนเงิน 
236.75 ล้านบาท ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการ
ไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ั้น ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัท า
ประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ควบคุมการจดัท าประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อการรับรู้รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
โดยสอบถามจากผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทดสอบการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการควบคุม
เก่ียวกับการจัดท าและอนุมัติประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตอย่างมีประสิทธิผล ประเมินความ
สมเหตุสมผลของการประมาณการดงักล่าวโดยการสอบทานขอ้มูลและขอ้สมมติทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัซ่ึง
มีผลกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายได้และอตัราก าไรขั้นตน้ เช่น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค เป็นตน้ ทดสอบการค านวณของการประมาณการน้ีโดยอาศยัขอ้สมมติ
รวมทั้งขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ เหล่านั้น เปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกบัก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก าไรทางภาษีดงักล่าว สอบทานการเปิดเผยขอ้มูล
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การด้อยค่าของอาคารโรงพมิพ์ เคร่ืองจักร อุปกรณ์และอะไหล่ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทบันทึกการด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์จ  านวนเงิน 44.09  
ล้านบาท เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนเงิน 78.68 ล้านบาท และอะไหล่จ านวนเงิน 15.23 ล้านบาท ตามท่ี
บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินรวมขอ้ 8 และขอ้ 13 ตามล าดบั การพิจารณาค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของอาคารโรงพิมพ ์เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอะไหล่ดงักล่าว เป็นผลมาจากบริษทัได้หยุดการ
ผลิตหนงัสือพิมพ ์และไดจ้า้งบุคคลภายนอกผลิตหนงัสือพิมพแ์ทนท าใหมี้ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะขายสินทรัพยด์งักล่าว และไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์หล่านั้น ซ่ึงผลการประเมินดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่อาจมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่าน้ี
อยา่งมีสาระส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของอาคารโรงพิมพ ์เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอะไหล่โดย
อาศยัขอ้มูลอา้งอิงทั้งหมดและดุลยพินิจ 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวโดยพูดคุยกบัฝ่ายบริหารถึงการประเมิน
มูลค่าและแผนการจ าหน่ายสินทรัพย  ์ประเมินการใช้ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญของฝ่ายบริหาร  ประเมินความ
เหมาะสมของขอ้สมมติของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการคาดการณ์ราคาในการจ าหน่ายสินทรัพย ์ทดสอบการค านวณ
การดอ้ยค่าเพื่อสอบทานความถูกตอ้งในการค านวณ และพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล 
 
เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี  
25 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี คือ นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง 
 
 
 
 (นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517  
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 



2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,025,097           5,663,591           2,374,033           4,638,789           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 85,138,522         218,777,074       55,618,029         94,118,338         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                         -                         64,300,000         66,000,000         

สินคา้คงเหลือ 8 3,807,882           13,067,368         1,172,307           3,580,809           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,622,668           13,734,944         3,591,945           5,401,770           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 99,594,169         251,242,977       127,056,314       173,739,706       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         12,124,370         15,140,450         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 7,973,683           7,481,207           -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 -                         -                         -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,322,191,243    1,609,645,826    1,322,580,991    1,609,737,997    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 3,074,206           -                         -                         -                         

ค่าความนิยม 15 -                         32,171,227         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 31,193,193         44,093,920         26,893,896         38,554,574         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 236,753,957       230,463,530       204,963,957       204,287,784       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 18 65,921,818         103,567,356       25,902,886         59,610,445         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,640,032           5,226,383           264,402              245,230              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,668,748,132    2,032,649,449    1,592,730,502    1,927,576,480    

รวมสินทรัพย์ 1,768,342,301    2,283,892,426    1,719,786,816    2,101,316,186    

งบการเงินรวม

- 7 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 965,125,108       981,784,968       922,184,957       925,534,516       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 20 105,664,607       124,054,561       67,884,041         73,521,545         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 574,822              -                         -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 132,000,000       99,000,000         132,000,000       96,000,000         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 22 5,880,000           5,880,000           -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5 305,000,000       161,000,000       290,000,000       146,000,000       

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 24,834,970         30,892,847         23,345,803         28,640,536         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,786,119         29,395,498         13,232,332         17,123,938         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,556,865,626    1,432,007,874    1,448,647,133    1,286,820,535    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 2,504,692           -                         -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 141,467,400       201,467,400       141,467,400       201,467,400       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 208,000,059       252,420,014       208,000,059       248,496,595       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 100,803,462       99,538,547         91,280,768         91,360,282         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 452,775,613       553,425,961       440,748,227       541,324,277       

รวมหนีสิ้น 2,009,641,239    1,985,433,835    1,889,395,360    1,828,144,812    

หมายเหตุ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (1,957,808)          -                         -                         -                         

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,500,000         50,500,000         50,500,000         50,500,000         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,610,749,454)   (1,249,280,369)   (1,552,108,778)   (1,271,315,004)   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25 832,000,234       993,986,378       832,000,234       993,986,378       

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (230,207,028)      295,206,009       (169,608,544)      273,171,374       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (11,091,910)        3,252,582           -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (241,298,938)      298,458,591       (169,608,544)      273,171,374       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,768,342,301    2,283,892,426    1,719,786,816    2,101,316,186    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 9 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 119,331,120      155,157,290      86,887,530        151,303,411      
รายไดจ้ากการบริการ 335,793,411      645,682,853      222,139,209      369,268,605      
ตน้ทุนขายและบริการ (481,212,410)     (748,410,250)     (348,652,128)     (508,957,116)     
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (26,087,879)       52,429,893        (39,625,389)       11,614,900        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (81,275,295)       (136,866,056)     (54,833,582)       (97,468,378)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (124,436,520)     (197,854,100)     (92,433,517)       (129,311,191)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (10,638,000)       (191,333,000)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ (44,090,244)       (103,766,355)     (44,090,244)       (94,029,138)       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (23,659,694)       -                        -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (32,171,226)       (62,679,585)       -                        -                        
ขาดทุนจากการกจิกรรมด าเนินงาน (308,061,164)     (472,395,897)     (241,620,732)     (500,526,807)     
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 492,477             (2,634,784)         -                        -                        
รายไดอ่ื้น 10,811,651        14,541,179        30,419,931        28,991,972        
ตน้ทุนทางการเงิน (83,932,893)       (78,625,992)       (79,748,326)       (74,378,846)       
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (380,689,929)     (539,115,494)     (290,949,127)     (545,913,681)     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 5,922,751          179,903,401      (260,026)            166,622,836      
ขาดทุนส าหรับปี (374,767,178)     (359,212,093)     (291,209,153)     (379,290,845)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                        (5,378,761)         -                        (6,497,869)         
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (188,322,499)     323,582,680      (188,322,499)     323,582,680      
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 40,496,536        (63,640,784)       40,496,536        (63,416,962)       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (147,825,963)     254,563,135      (147,825,963)     253,667,849      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (522,593,141)     (104,648,958)     (439,035,116)     (125,622,996)     

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (364,940,632)     (308,762,653)     (291,209,153)     (379,290,845)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,826,546)         (50,449,440)       -                        -                        

(374,767,178)     (359,212,093)     (291,209,153)     (379,290,845)     

- 10 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (512,766,595)     (55,094,804)       (439,035,116)     (125,622,996)     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,826,546)         (49,554,154)       -                        -                        

(522,593,141)     (104,648,958)     (439,035,116)     (125,622,996)     

ขาดทุนต่อหุ้น 27
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (0.73)                 (0.62)                 (0.58)                 (0.76)                 

- 11 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ผลต่างจากการ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก เปล่ียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ การลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุมของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที่ 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             

ขาดทุนส าหรับปี -                              -                                      -                                (308,762,653)           -                                        -                                        (308,762,653)           (50,449,440)                    (359,212,093)           

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                                      -                                (5,198,295)                258,866,144                    258,866,144                    253,667,849             895,286                           254,563,135             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                                      -                                (313,960,948)           258,866,144                    258,866,144                    (55,094,804)             (49,554,154)                    (104,648,958)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 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             

ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก -                                      

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใชค้ร้ังแรก 4     -                              -                                      -                                (10,688,634)             -                                        -                                        (10,688,634)             (6,475,754)                      (17,164,388)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแล้ว 500,000,000           -                                      50,500,000               (1,259,969,003)        993,986,378                    993,986,378                    284,517,375             (3,223,172)                      281,294,203             

ผลต่างจากการเพ่ิมทุนในบริษทัในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 9     -                              (1,957,808)                     -                                -                                -                                        -                                        (1,957,808)                1,957,808                       -                                

ขาดทุนส าหรับปี -                              -                                      -                                (364,940,632)           -                                        -                                        (364,940,632)           (9,826,546)                      (374,767,178)           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                                      -                                2,832,036                 (150,657,999)                   (150,657,999)                   (147,825,963)           -                                       (147,825,963)           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                                      -                                (362,108,596)           (150,657,999)                   (150,657,999)                   (512,766,595)           (9,826,546)                      (522,593,141)           

โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                              -                                      -                                11,328,145               (11,328,145)                     (11,328,145)                     - -                                       -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 500,000,000           (1,957,808)                     50,500,000               (1,610,749,454)        832,000,234                    832,000,234                    (230,207,028)           (11,091,910)                    (241,298,938)           
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บาท

หมายเหตุ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 500,000,000            50,500,000              (886,825,864)           735,120,234            735,120,234            398,794,370            
ขาดทุนส าหรับปี -                              -                              (379,290,845)           -                              -                              (379,290,845)           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              (5,198,295)               258,866,144            258,866,144            253,667,849            
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              (384,489,140)           258,866,144            258,866,144            (125,622,996)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 500,000,000            50,500,000              (1,271,315,004)        993,986,378            993,986,378            273,171,374            
ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชค้ร้ังแรก 4    -                              -                              (3,744,802)               -                              -                              (3,744,802)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแล้ว 500,000,000            50,500,000              (1,275,059,806)        993,986,378            993,986,378            269,426,572            
ขาดทุนส าหรับปี -                              -                              (291,209,153)           -                              -                              (291,209,153)           
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              2,832,036                (150,657,999)           (150,657,999)           (147,825,963)           
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              (288,377,117)           (150,657,999)           (150,657,999)           (439,035,116)           
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                              -                              11,328,145              (11,328,145)             (11,328,145)             -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 500,000,000            50,500,000              (1,552,108,778)        832,000,234            832,000,234            (169,608,544)           

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

หมายเหตุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

         - 13 -

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (380,689,929) (539,115,494) (290,949,127)  (545,913,681)
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (9,335) 16,899,135 12,966,677      12,712,491 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน (โอนกลบั) (804,613) (1,119,722) (804,613)         (1,119,722)
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (5,772,226) 1,254,751 (8,906,079)      (4,530,460)
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 1,275,044      -                    -                      -                    
ค่าเผ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                    -                    (150,014)         (322,829)
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    10,638,000      191,333,000 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 68,678,381 94,942,150 67,033,665      82,935,309 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,842,205) (1,971,749) (1,814,715)      (1,164,191)
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 44,090,244 103,766,355 44,090,244      94,029,138 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 32,171,227 62,679,585 -                      -                    
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    23,659,694 -                      -                    
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (492,476) 2,634,784      -                      -                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,874,384      20,145,104    6,529,956        18,213,724    
รายไดจ้ากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (7,621,920)      -                    
รายไดด้อกเบ้ียรับ -                    -                    (23,713,785)    -                    
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 83,932,893    78,625,992    79,748,326      74,378,846    

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน (151,588,611) (137,599,415) (112,953,385) (79,448,375)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 112,997,015  153,442,807  37,948,739      71,630,605    
สินคา้คงเหลือ 15,031,712 40,183,973 11,314,582 19,181,729 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,112,276 16,259,264 1,809,826 5,542,617 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,586,352 (2,213,522)     (19,173) 157,319         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (27,145,417) (72,297,773) (13,633,933) (36,015,867)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,609,379) (42,164,964) (3,891,606) (29,137,118)
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2563 2562 2563 2562
เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (52,616,052)   (44,389,630)   (79,424,950) (48,089,090)
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 45,202,268 1,401,222      38,735,260      -                    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,831,773) (12,860,264) (5,027,701) (7,188,660)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,609,469) (10,876,857) (6,609,469) (10,772,856)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (22,855,026) (66,725,529) (52,326,860) (66,050,606)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                    -                    7,424,593 -                    
เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    9,650,014 6,000,000      
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (7,800,000) (5,000,000)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,468,408      3,967,664      2,428,595        3,033,084      
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,747,068)     (2,453,837)     (1,682,078)      (1,864,929)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,850) (669,264) (6,836) (669,264)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 714,490         844,563 10,014,288 1,498,891 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (80,791,301) (79,845,037) (76,602,625) (75,587,761)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (16,659,860)   45,609,179 (3,349,559)      51,815,299 

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 144,000,000  161,000,000  144,000,000    146,000,000  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (46,797)          -                    -                      -                    
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (27,000,000) (64,000,000) (24,000,000)    (60,000,000)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 19,502,042 62,764,142 40,047,816 62,227,538 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (2,638,494) (3,116,824) (2,264,756) (2,324,177)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,663,591 8,780,415 4,638,789 6,962,966 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 3,025,097 5,663,591 2,374,033 4,638,789 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 409,628 547,139 409,628 547,139 
การปรับมูลค่าจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (202,482,680) 323,582,680 (202,482,680) 323,582,680 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 3,480,000 -                    -                      -                    
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ีเลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ  
 

1.2 ขอ้สมมติทางการบญัชี 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกนัหลายปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

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 างบการเงิน 
   งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้  าข้ึนตาม
แบบก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดโดยประกาศ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
ก)  งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย รายละเอียด

บริษทัยอ่ยของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

บริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ  
อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

2563  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  ไทย  51  51 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตรายการโทรทศัน์  ไทย  60  51  

 
ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 
ค) บริษทัน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี

อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
 
ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
จ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจาก 

งบการเงินรวมน้ีแลว้  
 
ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทั

ร่วมตามวธีิราคาทุน 
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2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 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 

 
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 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือ
ปฏิบัติคร้ังแรก โดยปรับปรุงกับก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ ว ันท่ี  1 มกราคม 2563 (Modified 
Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั ได้
แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 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 ์

 
2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ านวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่ืนๆ เพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้น
เป็นการอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 
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ค านิยามของธุรกจิ 
   ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม
ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการ
ก าหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 
การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือน ามา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเข้าหรือกระบวนการท่ีขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้ กิจการประเมินว่า
กระบวนการท่ีส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้
และบริการท่ีให้กบัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ท าการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
 ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 
   ค านิยามของความมีสาระส าคญั  ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง  
การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และท าให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
การปรับปรุงช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของค านิยามของความมีสาระส าคญัโดย 

1. การท าให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของค านิยาม 

2. การรวมข้อก าหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน ในค านิยามเพื่อท าให้ค  านิยามมีความชดัเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการน า
ความมีสาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่ของค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั
ค านิยาม 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 
   การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-
IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัให้แก่ลูกคา้แล้ว 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของ
งานบริการ ขั้นความส าเร็จของงานบริการประมาณโดยอา้งอิงกบัการส ารวจงานท่ีท า เม่ือไม่สามารถ
ประมาณผลของงานบริการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้จากการให้บริการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่า
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “มูลค่างานท่ียงัไม่เรียก
เก็บจากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือมีสิทธิท่ีจะได้รับ
ช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

จ านวนเงินท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบั
ลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดร้อตดับญัชี/รายไดร้อการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็น
รายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงินซ่ึงมี

อายคุรบก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีการค ้าประกนั 
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 3.3 ลูกหน้ีการคา้ 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับ
ช าระในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก าหนดใหพ้ิจารณาผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณา
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัรา
ความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ
มหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหน้ี และค่าเผื่อสินคา้รับคืนซ่ึง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น 
 

 3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินคา้หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
ตน้ทุนสินคา้ ประกอบด้วย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานท่ีปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าก่ึง
ส าเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึง
ระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มท่ีจ  าเป็นในการขายสินคา้นั้น ๆ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้
นั้น จ  านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัจ านวน
เดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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3.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะ
ข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่านและสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนให้วดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักดว้ย
ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนให้วดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่า
ยติุธรรมส าหรับตน้ทุนการท ารายการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  
ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
การจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

 
3.6  เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

มูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

3.7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินและอาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจาก

นั้นบริษทัจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้
ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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บริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย ์โดยบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริษทัได้รับรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจากการ 
ตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่หักมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์(ปี) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 30 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 10 
ยานพาหนะ 10 
ไม่คิดค่าเส่ือมราคา ส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ทุกปี 
ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

 รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

3.8  ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

 การท าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขายไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
 นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
 รายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
3.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ี
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2 - 11 
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 3 - 10 
ลิขสิทธ์ิ 5 
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3.10  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่

มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทั
และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและ
จะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย มูล
ค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 
 

3.11 ค่าความนิยม  
บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วน

ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูง
กวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

 
 3.12 สัญญาเช่า 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า
หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่า
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยค านวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ  านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 
 3.13 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ  

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ
บนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   

 
3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ
ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในก าไร
หรือขาดทุน 

 
 3.15 ประมาณการหน้ีสิน 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระ
หน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมี
ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนยัส าคญั 

 
3.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญกับบริษัท ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
3.17 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่าย โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสีย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสินภาษี
เงินได ้โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหักกลบกนัได้ก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

 
3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้ง
จ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดที่มี
สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 
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ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

 
 3.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
  ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

  
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น 
และค่าเผื่อส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณ
ของสินค้าแต่ละชนิด จ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีประมาณได้ เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกับจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
  บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
 ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิในการใช้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษัทย่อยก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือ
ท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัยอ่ยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลงัจาก
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ 
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ  

ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่ควร
รับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทาง
ภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลกระทบจากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผล
สะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีกบัก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

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  (21,456)  197,321  94,118  (4,681)  89,437 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 230,464  4,291  234,755  204,288  936  205,224 
รวมสินทรัพย ์ 449,241  (17,165)  432,076  298,406  (3,745)  294,661 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,249,280)  (17,165)  (1,266,445)  (1,271,315)  (3,745)  (1,275,060) 
            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 295,206  (10,689)  284,517  273,171  (3,745)  269,426 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,252 

 
(6,476)  (3,224) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบท่ีมีต่อก าไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17,165  3,745 
การปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) สะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 17,165  3,745 

    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (10,689)  3,745 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,476)  - 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินโมเดล
ธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,664  5,664  4,639  4,639 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 197,321  197,321  89,437  89,437 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  66,000  66,000 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,735  13,735  5,402  5,402 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,226  5,226  245  245 

 221,946  221,946  165,723  165,723 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 
 จากสถาบนัการเงิน 981,785  981,785  925,535  925,535 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 124,055  124,055  73,522  73,522 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,800 
 

5,800 
 

- 
 

- 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ 161,000  161,000  146,000  146,000 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,395  29,395  17,124  17,124 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 300,467  300,467  297,467  297,467 

 1,596,702  1,596,702  1,459,648  1,459,648 
 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดักลุ่มลูกหน้ี
การคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากลักษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ดว้ยวธีิการดงักล่าว ค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 
 

เกินกวา่ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563            
ยอดลูกหน้ีการคา้ 145,634  17,013  3,913  4,461  32,332  203,353 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 962  1,779  1,807  4,032  33,110  41,690 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 
 

เกินกวา่ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563            
ยอดลูกหน้ีการคา้ 74,900  10,579  3,097  1,786  10,046  100,408 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 267  1,498  1,233  1,513  11,647  16,158 
 
การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ี

การคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 20,234  11,477 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,456  4,681 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 41,690  16,158 

 
5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบาย 
 2563  2562  2563  2562  การก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ซ้ือสินคา้ -  -  3  5  ราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า -  -  6  10  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการจดัการ -  -  4  6  ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า          
ซ้ือสินคา้ -  1  -  1  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการจดัการ -  4  -  2  ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั         
บริษทัยอ่ย  -  -  87,618  70,700 
การร่วมคา้ 2  712  2  2 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (84,264)  (67,603) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  712  3,356  3,099 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั         
บริษทัยอ่ย  -  -   1,783   1,602 
การร่วมคา้ 203  1,609   22   22 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203  1,609   1,805   1,624 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียด ดงัน้ี  
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งปี 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
เงินให้กูย้มื         
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั   บริษทัยอ่ย  66,000  (1,700)  64,300 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั   บริษทัยอ่ย  6,120  (6,120)  - 
บริษทั โพสต ์ทีวี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย  332,659  (150)  332,509 
    404,779  (7,970)  396,809 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    (338,779)  6,270  (332,509) 
  รวม     66,000  (1,700)  64,300 

 
บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม

และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
 บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัท โพสต์ นิวส์ จ  ากัด โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัรา

ดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงและเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้บริษทัดงักล่าวล้มละลาย
ดงันั้น บริษทัจึงตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเป็นหน้ีสูญทั้งจ  านวน 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั โพสต ์ทีว ีจ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกรรมการในสกุล
เงินบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 - 5.25 ต่อปี และร้อยละ 5.25 ต่อปี ตามล าดับ 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งปี 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืจากกรรมการ  การเป็นกรรมการ  161,000  144,000  305,000 
 
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งปี 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืจากกรรมการ  การเป็นกรรมการ  146,000  144,000  290,000 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,492  33,544  15,064  15,104 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 691  -  213  1,213 
 23,183  33,544  15,277  16,317 

 
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินฝากธนาคาร 3,025  5,664  2,374  4,639 
 รวม 3,025  5,664  2,374  4,639  
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่ง

ร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี และร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี ตามล าดบั 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  31  -  2 
 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน -  670  128  109 
  6 - 12 เดือน 2  11  68  356 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  712  196  467 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 37,304  40,981  19,959  17,555 
 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน 33,912  107,193  25,547  56,945 
  3 - 6 เดือน 1,129  13,166  700  9,600 
  6 - 12 เดือน 4,481  7,319  2,922  5,249 
  มากกวา่ 12 เดือน 31,541  34,694  11,724  11,059 
รวม 108,367  203,353  60,852  100,408 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (32,876)  (20,234)  (12,461)  (11,477) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (372)  (1,176)  (372)  (1,176) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 75,119  181,943  48,019  87,755 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 75,121  182,655  48,215  88,222 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
รายไดค้า้งรับ 37,530  54,009  4,242  3,264 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  87,425  70,235 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (27,513)  (17,887)  (84,264)  (67,603) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 10,017  36,122  7,403  5,896 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 85,138  218,777  55,618  94,118 
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8. สินค้าคงเหลือ 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 36,954  48,728  19,333  29,026 
วตัถุดิบ 1,454  2,954  1,453  2,954 
อ่ืน ๆ 25,375  27,132  15,696  15,818 
 รวม  63,783   78,814  36,482  47,798 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้        (59,975)  (65,747)  (35,310)  (44,217) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  3,808   13,067  1,172  3,581 
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมาตน้ปี 65,747  49,141  44,217  33,396 
เพ่ิมข้ึน 4,774  16,606  -  10,821 
ลดลง (10,546)  -  (8,907)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 59,975  65,747  35,310  44,217 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

จากเงินลงทุน 
 เงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  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  (100,890)  (90,252)  -  10,638 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั  10,000  10,000  51  51  -  5,100  -  (5,100)  -  - 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  80,000  80,000  60  51  186,312  178,690  (174,190)  (174,190)  12,122  4,500 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ ากดั  25,000  25,000  100  100  25,000  25,000  (25,000)  (25,000)  -  - 

รวม          312,204  309,682  (300,080)  (294,542)  12,124  15,140 
 

ในระหวา่งปี 2563 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหบ้ริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั ลม้ละลาย ดงันั้นบริษทัจึง
ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวออกจากบญัชีทั้งจ  านวน  



- 39 - 
 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
ข้อตกลงให้รับโอนหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท มชัรูม  กรุ๊ป จ ากัด จ  านวนเงิน 7.62 ล้านบาท ท าให้
สัดส่วนของเงินลงทุนของบริษทัเปล่ียนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 60 ซ่ึงมีผลท าให้มีผลต่างจากการเปล่ียน
สัดส่วนการลงทุนติดลบเป็นจ านวนเงิน 1.96 ลา้นบาท 
 
9.2  รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั  

    ลา้นบาท 

 

 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

 ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 

ในระหว่างปี 
บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  40  49  10  61  (10)  (49) 

 
9.3  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
  ลา้นบาท 
  ทุนเรียกช าระแลว้  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน)  

บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  80  80  27  102  48  75  64  124  (46)  (76) 

 
10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัย่อยและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      พนับาท 
      งบการเงินรวม 

    สดัส่วน  ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 
การร่วมคา้  ลกัษณะธุรกิจ  เงินลงทุน  2563  2562  2563  2562 

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

นิตยสาร 
 70  11,500  11,500  7,974  7,481 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (4,019)  (4,019)  -  - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ      7,481  7,481  7,974  7,481 

 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั บางกอกโพสต์ - 

บาวเออร์ มีเดีย จ  ากดั ไดมี้มติให้เลิกบริษทัในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะไม่
ด าเนินธุรกิจต่อไป ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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10.2 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้เงินปันผลรับจาก
กิจการดงักล่าวในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

  พนับาท 

 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ในระหวา่งปี  

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 
ในระหวา่งปี 

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

 
493  (2,635)  -  -  -  - 

 
10.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั  

  ลา้นบาท 

  ทุนเรียกช าระแลว้  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน)  

บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั บางกอกโพสต-์บาวเออร์  

 มีเดีย จ ากดั 

 16  16  9  10  0.3  2  0.7  13  (0.6)  (6) 

 
11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดส่้วนเสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

      พนับาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

บริษทัร่วม  ลกัษณะธุรกิจ  เงินลงทุน  2563  2562  2563  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      -  -  -  - 

 
11.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั  

  ลา้นบาท 
  ทุนเรียกช าระแลว้  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน)  

บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  25  25  3  3  -  -  -  -  -  - 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

     พนับาท 
     งบการเงินรวม 
 ทุนเรียก  สดัส่วน  ราคาทุน 
 ช าระแลว้  เงินลงทุน  2563  2562 

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

 
13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ตีราคาเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 1,120,400  -  -  -  1,120,400 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,177,392  -  -  (202,483)  974,909 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 946,381  -  (1,763)  -  944,618 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 396,073  1,303  (3,432)  -  393,944 
ยานพาหนะ 16,584  -  (6,297)  -  10,287 
 รวม 3,656,830  1,303  (11,492)  (202,483)  3,444,158 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 754,292  27,737  -  (14,160)  767,869 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 813,429  20,047  (1,763)  -  831,713 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 337,143  7,927  (2,810)  -  342,260 
ยานพาหนะ 16,572  10  (6,295)  -  10,287 
 รวม 1,921,436  55,721  (10,868)  (14,160)  1,952,129 
หกั  ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 125,748  44,090  -  -  169,838 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,609,646        1,322,191 
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 พนับาท 
   งบการเงินรวม   
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ตีราคาเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 1,120,400  -  -  -  1,120,400 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 857,725  -  (3,916)  323,583  1,177,392 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 954,302  86  (8,007)  -  946,381 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 397,145  1,550  (2,622)  -  396,073 
ยานพาหนะ 20,744  -  (4,160)  -  16,584 
 รวม 3,350,316  1,636  (18,705)  323,583  3,656,830 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 743,046  13,702  (2,456)  -  754,292 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 783,456  37,702  (7,729)  -  813,429 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 315,339  24,174  (2,370)  -  337,143 
ยานพาหนะ 20,726  -  (4,154)  -  16,572 
 รวม 1,862,567  75,578  (16,709)  -  1,921,436 
หกั  ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 37,333  88,415  -  -  125,748 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,450,416        1,609,646 

 

 พนับาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ตีราคาเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 1,120,400  -  -  -  1,120,400  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,177,392  -  -  (202,483)  974,909  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 946,381  -  (1,763)  -  944,618  
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 232,982  1,238  (2,614)  -  231,606  
ยานพาหนะ 15,918  -  (6,296)  -  9,622  
 รวม 3,493,073  1,238  (10,673)  (202,483)  3,281,155  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 754,292  27,737   -  (14,160)  767,869  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 813,429  20,046   (1,763)  -  831,712  
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 221,030  7,575   (2,001)  -  226,604  
ยานพาหนะ 15,906  10   (6,295)  -  9,621  
 รวม 1,804,657  55,368   (10,059)  (14,160)  1,835,806  
หกั  ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 78,678  44,090   -  -  122,768  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,609,738        1,322,581 
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 พนับาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ตีราคาเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 1,120,400  -  -  -  1,120,400 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 857,725  -  (3,916)  323,583  1,177,392 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 954,302  86  (8,007)  -  946,381 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 233,398  960  (1,375)  -  232,983 
ยานพาหนะ 20,077  -  (4,160)  -  15,917 
 รวม 3,185,902  1,046  (17,458)  323,583  3,493,073 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 743,046  13,702  (2,456)  -  754,292 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 783,456  37,702  (7,729)  -  813,429 
เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์ส านกังาน 203,338  18,942  (1,250)  -  221,030 
ยานพาหนะ 19,520  540  (4,154)  -  15,906 
 รวม 1,749,360  70,886  (15,589)  -  1,804,657 
หกั  ค่าเผ่ือดอ้ยค่า -  78,678  -  -  78,678 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,436,542        1,609,738 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี  2563 และ 

2562 ตามรายกลุ่มของสินทรัพยซ่ึ์งเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงัน้ี 
-   ท่ีดิน ประเมินราคาโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาด (Comparative Method) 
-   อาคาร ประเมินราคาโดยใชมู้ลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Method) 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีดินท่ีตีใหม่สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

ราคาต่อตารางวา (บาท) 33,750 - 300,000  33,750 - 300,000 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าอาคารท่ีตีใหม่สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ราคาประเมินต่อตารางเมตร (บาท) 700 - 32,000  700 - 32,000 
ค่าเส่ือมราคาคงเหลือ (ปี) 16 - 23  17 - 24 

 
หากราคาต่อตารางวาของท่ีดินและราคาต่อตารางเมตรของอาคารท่ีประเมินน้ีเพิ่มข้ึน (ลดลง) อยา่งมี

สาระส าคญั จะมีผลท าใหร้าคาท่ีตีใหม่ของท่ีดินและอาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) อยา่งมีสาระส าคญัดว้ย 
จากการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2563 บริษทัใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย 

เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บและพิจารณาปรับลดราคาตีใหม่เดิมของอาคาร เป็นจ านวนเงิน 188.12 ลา้นบาท 
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หากบริษทัและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จะเป็นดงัน้ี 

 พนับาท 
 2563  2562 
ท่ีดิน  201,500  201,500 
อาคาร 41,850  99,517 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จ านวนเงิน 358 ลา้นบาท และ 368 ลา้นบาท ตามล าดบั ติดภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั

เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ (1) การขายสินทรัพยข์องศูนยก์าร
พิมพแ์ละจดัจ าหน่าย (บางนา) ประกอบดว้ย ท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ (2) 
การขายสินทรัพยข์องอาคารส านกังาน (คลองเตย) ประกอบดว้ย ท่ีดินพร้อมอาคารส านกังานและมีมติอนุมติั
ให้บริษทัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(3) การเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน (คลองเตย) ดว้ยอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการท่ีเหมาะสม และเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2563 มีมติอนุมติั
การท ารายการจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างบริษัทกบัผูล้งทุนทัว่ไปในราคาไม่ต ่ากว่าจ  านวนรวม 1,472.85  
ลา้นบาท จากวนัท่ีอนุมติัจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัท ารายการจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวไม่
เสร็จส้ิน ดงันั้น บริษทัจึงจดัประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
และการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงและเรียกประชุมผูถื้อหุน้ให้อนุมติัรายการน้ีใหม่อีกคร้ัง (หมายเหตุ 37) 

 
14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 3,126 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (52) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 3,074 

 
15. ค่าความนิยม 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิตน้ปี 32,171  94,851 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (32,171)  (62,680) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายปี -  32,171 
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บริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยโ์ดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บโดยอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์

อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ  ากดั) 

 CGU 2  
(บริษทั มชัรูม 
 กรุ๊ป จ ากดั) 

 รวม 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิตน้ปี 53,769  41,082  94,851 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (53,769)  (41,082)  (94,851) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายปี -  -  - 
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
 ร้อยละต่อปี 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์อินเตอร์ 
เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั)  

CGU 2                                                  
(บริษทั มชัรูม 
กรุ๊ป จ ากดั) 

อตัราการเติบโต -  - 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 10  10 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็น

อตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน        
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 71,395  -  -  71,395 
ลิขสิทธ์ิ 7,200  -  -  7,200 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 345,991  6  (128,436)  217,561 
 รวม 424,586  6  (128,436)  296,156 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 51,778  -  -  51,778 
ลิขสิทธ์ิ 3,359  -  -  3,359 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 288,083  12,905  (128,434)  172,554 
 รวม 343,220  12,905  (128,434)  227,691 
หกั ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 37,272  -  -  37,272 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 44,094      31,193 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน        
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 71,395  -  -  71,395 
ลิขสิทธ์ิ 7,200  -  -  7,200 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 345,327  669  (5)  345,991 
 รวม 423,922  669  (5)  424,586 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 47,210  4,568  -  51,778 
ลิขสิทธ์ิ 1,921  1,438  -  3,359 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 274,730  13,358  (5)  288,083 
 รวม 323,861  19,364  (5)  343,220 
หกั ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 13,612  23,660  -  37,272 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 86,449      44,094 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2563 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 298,142  6  (128,436)  169,712 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 259,273  11,665  (128,434)  142,504 
หกั  ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 314  -  -  314 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 38,555      26,894 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2562 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 297,478  669  (5)  298,142 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 247,230  12,048  (5)  259,273 
หกั  ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 314  -  -  314 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 49,934      38,555 
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17. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  236,754  230,464  204,964  204,288 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (208,000)  (252,420)  (208,000)  (248,497) 
 28,754  (21,956)  (3,036)  (44,209) 

 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  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 31 
ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7,261  4,291  11,552  651  -  12,203 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน 318  -  318  (188)  -  130 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ 13,098  -  13,098  (1,154)  -  11,944 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 17,659  -  17,659  8,818  -  26,477 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 809  -  809  -  -  809 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,908  -  19,908  269  -  20,177 
ขาดทุนสะสมยกไป 171,411  -  171,411  (6,397)  -  165,014 

  รวม 230,464  4,291  234,755  1,999  -  236,754 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 248,497  -  248,497  -  (40,497)  208,000 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ 3,923  -  3,923  (3,923)  -  - 
         รวม 252,420  -  252,420  (3,923)  (40,497)  208,000 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  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 31 
ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,295  936  3,231  (739)  -  2,492 
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน 236  -  236  (161)  -  75 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ 8,843  -  8,843  (1,781)  -  7,062 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 15,712  -  15,712  8,818  -  24,530 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,272  -  18,272  (16)  -  18,256 
ขาดทุนสะสมยกไป 158,930  -  158,930  (6,381)  -  152,549 

  รวม 204,288  936  205,224  (260)  -  204,964 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 248,497  -  248,497  -  (40,497)  208,000 
  รวม 248,497  -  248,497  -  (40,497)  208,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุนทางภาษีเพิ่มเติม

เน่ืองจากการพิจารณาแผนการจ าหน่ายสินทรัพยต์ามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ
คาดว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ส่วนท่ี
เพิ่มเติมดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ  านวนเงิน 354 ลา้นบาท และ 329 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงิน 102 ลา้นบาท และ - ลา้นบาท) ตามล าดบั บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ี
บริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ 

รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

31 ธนัวาคม 2563 -  257  -  103 
31 ธนัวาคม 2564 179  189  103  112 
31 ธนัวาคม 2565 256  263  175  182 
31 ธนัวาคม 2566 161  162  141  141 
31 ธนัวาคม 2567 301  328  231  257 
31 ธนัวาคม 2568 282  -  215  - 
 1,179  1,199  865  795 
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18. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2557 - 

2562 ซ่ึงไดย้ื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแลว้ส าหรับภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2557 - 2561 และส่วน
ใหญ่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของกรมสรรพากร ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเอกสารประกอบ
รายการหกั ณ ท่ีจ่ายครบถว้น และจะไดรั้บคืนภาษีดงักล่าวทั้งจ  านวน 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บช าระคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย เป็นจ านวนเงินรวม 
45.20 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของปีภาษี 2557 และ 2559 (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 38.74 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของ
ปีภาษี 2559 และ 2560) 

 
19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ร้อยละต่อปี)  2563  2562  2563  2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  71,125  74,785  28,185  31,535 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR  894,000  907,000  894,000  894,000 
รวม   965,125  981,785  922,185  925,535 

 
20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,778  1,565 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,978  44,685  7,169  11,821 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203  1,609  27  59 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,659  45,293  29,633  28,216 
เจา้หน้ีอ่ืน 30,824  32,468  29,277  31,861 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 105,664  124,055  67,884  73,522 
 

21.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 แสดงได้ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
เพิ่มข้ึน 3,126 
เงินจ่ายช าระ (46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,080 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (575) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 2,505 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 52 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 11 
  รวม 63 
 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกู ้ยืมสกุลบาท

จากผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 
23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
      พนับาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  การช าระคืนเงินตน้  2563  2562  2563  2562 
1  อตัราคงท่ีร้อยละ 5.50 ต่อปี 

 
 ทุกไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 

2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 
 

273,467  297,467  273,467  297,467 
2  อตัราคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี  ทุกไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 

2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
 

-  3,000  -  - 
รวม      273,467  300,467  273,467  297,467 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (132,000)  (99,000)  (132,000)  (96,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ    141,467  201,467  141,467  201,467 

 
ในระหวา่งปี 2563 สถาบนัการเงินไดผ้อ่นผนัการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทั้ง 3 วงเงิน ใหแ้ก่บริษทั ดงัน้ี 
-  ส่วนของเงินตน้เร่ิมช าระเงินตน้ ปรับตารางการช าระเงินตน้ใหม่ ดงัน้ี 

    ลา้นบาท 
งวดเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2564 งวดละ 36.00 
งวดเดือนธนัวาคม 2564  24.00 
งวดเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565 งวดละ 35.60 
งวดสุดทา้ยเดือนธนัวาคม 2565 ช าระเงินตน้ส่วนท่ี

เหลือทั้งหมด 
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- ส่วนของดอกเบ้ียผอ่นผนัและปรับเง่ือนไขการจ่ายช าระดอกเบ้ียรายเดือน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ดอกเบ้ียคา้งช าระในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563 จ านวนเงิน 2,742,165 บาท 

ตอ้งช าระคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
งวดเดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 685,541 บาท 
งวดเดือนกนัยายน 2564 ช าระเงินดอกเบ้ีย

ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
 

ส่วนท่ี 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไปช าระดอกเบ้ียตามปกติอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน 

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัได้รับจดหมายผ่อนผนั
จากธนาคารเก่ียวกบัเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงบการเงินปี 2563 แต่มี
การก าหนดเง่ือนไขบางประการส าหรับปี 2564 โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใด ๆ 

 
24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 99,539  84,892  91,360  77,422 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,561  7,427  5,374  6,749 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,312  1,242  1,156  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) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,609)  (10,877)  (6,609)  (10,773) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส้ินปี 100,803  99,539  91,281  91,360 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนขายและบริการ 3,532  (1,469)  2,951  (1,318) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,341  21,614  3,579  19,531 
รวม 7,873  20,145  6,530  18,213 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  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 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด        
เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 (4)  (2)  (2)  (2) 
ลดลงร้อยละ 1 4  2  3  2 

อตัราการข้ึนของเงินเดือน        
เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 4  4  3  2 
ลดลงร้อยละ 1 (1)  (1)  -  - 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน         
เพิม่ข้ึนร้อยละ 20 (8)  (9)  (7)  (8) 
ลดลงร้อยละ 20 10  11  8  9 

 
พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยก าหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั  
โดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน 
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25. ส่วนเกนิจากการตีราคาสินทรัพย์ 
รายาการเคล่ือนไหวของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย-์สุทธิจากภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 993,986  735,120 
ตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม (ลด) (188,123)  323,583 
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม (14,160)  - 
ผลกระทบของภาษีเงินไดเ้พิ่ม (ลด) 40,497  (64,717) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 832,200  993,986 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยน้ี์ไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น

เงินปันผลได ้
 

26. ส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัได้จดัสรรส ารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 
27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 351  496  274  392 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 44  104  44  94 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 69  95  67  83 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 21  70  14  59 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 32  63  -  - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  (8)  28  (10)  7 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  24  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 1  21  1  16 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1  20  12  16 
ค่าโฆษณาจ่าย 4  17  2  13 
ค่าบริการขอ้มูลข่าว 15  16  15  16 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  11  191 
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28. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดค้  านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปีหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้น
การค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
28.1 ส่วนประกอบหลกัของรายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2563  2562  2563  2562 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน :        
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดส้ าหรับปี -  -  -  - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปี 5,922 

 
179,903 

 
(260) 

 
166,623 

รวม 5,922  179,903  (260)  166,623 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  :        

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 

 
1,076 

 
- 

 
1,300 

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 40,497  (64,717)  40,497  (64,717) 
รวม 40,497  (63,641)  40,497  (63,417) 

 
28.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทุนส าหรับปี (380,690)  (539,115)  (290,949)  (545,914) 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (76,138)  (107,823)  (58,190)  (109,183) 
รายการกระทบยอด        
รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของปีก่อน 53,740  (89,996)  49,402  (96,596) 
รายการปรับปรุงหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของปีก่อน 3,923  -  -  - 
ผลขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชี 9,153 

  
10,493 

  
147 

  
- 

ผลทางภาษีของค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืและเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 

  
- 

  
5,940 

  
38,201 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการ
ค านวณก าไรทางภาษี 

       

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย        
 ในการค านวณก าไรทางภาษี 3,393  8,437  2,961  955 

อ่ืนๆ 7  (1,014)  -  - 
รวมรายการกระทบยอด 70,216  (72,080)  58,450  (57,440) 
รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (5,922)  (179,903)  260  (166,623) 
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29. ขาดทุนต่อหุ้น 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท  

(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท)  (364,941)  (308,763)  (291,209)  (379,291) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 500,000  500,000  500,000  500,000 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.73)  (0.62)  (0.58)  (0.76) 

 
30. 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 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา  ผลิตรายการโทรทศัน์  อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได้                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 281  588  64  124  110  89  455  801  -  -  455  801 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4  8  -  -  -  -  4  8  (4)  (8)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อน   
   ค่าใช้จ่าย ในการบริหารและอ่ืน ๆ (112) 

 
(134) 

 
(9) 

 
(12) 

 
9 

 
54 

 
(112) 

 
(92) 

 
5 

 
8 

 
(107) 

 
(84) 
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31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความ

สมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายเงินสมทบ
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 4 - 8 ของเงินเดือนของพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต  

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 เป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท และ 13 
ลา้นบาท) ตามล าดบั  

 
32.    ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

32.1.1  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเก่ียวกบัสัญญาจา้งงาน สัญญาบ ารุงรักษาระบบ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

   ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม/   

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
จ่ายช าระ    

ภายใน 1 ปี   43 
2 - 3 ปี   24 

 
32.1.2 บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทัใน

ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและการร่วมค้าตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
32.1.3 บริษทัยอ่ยมีสัญญาบริการอาคารส านกังาน 2 ฉบบั ก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 10 เดือน วนัท่ี 

1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยช าระค่าบริการอตัราเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 
 

32.2 การค ้าประกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย

เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 10.01 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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33. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  1,341  1,341 

 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  1,544  1,544 

 
34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 9 “เคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกู้
ยืมระยะยาว บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้
กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบาย 
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกเหนือจากจ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนไวแ้ลว้ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีฐานของ
ลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสีย
จากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยก
ตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน  

1 ปี 
 มากกวา่  

1 ถึง 5 ปี 
 ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

 ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  3  3  0.10 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  85  85  - 
 -  -  -  88  88   

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน -  -  965  -  965 

 
MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  106  106  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -  -  6  -  6 

 อา้งอิงกบัอตัรา 
MLR 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 305  -  -  -  305  4.50 - 5.25 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 575  2,505  -  -  3,080  4.30 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 132  141  -  -  273  5.25 - 5.50 
 1,012  2,646  971  106  4,735   
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 ลา้นบาท   
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน  

1 ปี 
 มากกวา่  

1 ถึง 5 ปี 
 ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

 ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  1  5  6  0.10 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  219  219  - 
 -  -  1  224  225   

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน -  -  982  -  982 

 
MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  124  124  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -  -  6  -  6 

 อา้งอิงกบัอตัรา 
MLR 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 161  -  -  -  161  5.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 99  201  -  -  300  5.25 - 5.50 
 260  201  988  124  1,573   

 

 ลา้นบาท   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน  

1 ปี 
 มากกวา่  

1 ถึง 5 ปี 
 ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

 ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  2  2  0.10 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  56  56  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 64  -  -  -  64 

  
5.25 - 7.13 

 64  -  -  58  122   

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน -  -  922  -  922 

  
MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  68  68  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 290  -  -  -  290  4.50 - 5.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 141  132  -  -  273  5.50 
 431  132  922  68  1,553   
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 ลา้นบาท   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย      อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน  

1 ปี 
 มากกวา่  

1 ถึง 5 ปี 
 ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
รวม 

 ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  5  5  0.10 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนเวียนอ่ืน -  -  -  94  94  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 66  -  -  -  66  5.25 - 7.13 

 66  -  -  99  165   
หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน -  -  926  -  926  MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  74  74  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 146  -  -  -  146  5.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 96  201  -  -  297  5.50 
 242  201  926  74  1,443   

 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั  

 
34.2 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,025  3,025  2,374  2,374 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 85,139  85,139  55,618  55,618 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  64,300  64,300 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,623  7,623  3,592  3,592 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,640  1,640  264  264 

 97,427  97,427  126,148  126,148 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
 ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 
 จากสถาบนัการเงิน 965,125  

 
965,125  922,185  

 
922,185 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 105,665  105,665  67,884  67,884 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,880 
  

5,880 
 

- 
  

- 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ 305,000  305,000  290,000  290,000 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,786  17,786  13,232  13,232 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,080  3,080  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 273,467  273,467  273,467  273,467 

 1,679,003  1,679,003  1,566,768  1,566,768 

 
35. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้ซ่ึงสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ตามปกติ ทั้ งน้ี บริษทัและบริษัทย่อยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใด ๆ เก่ียวกบันโยบายในการบริหารจดัการทุนในระหวา่งปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงัน้ี 
 อตัราส่วน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (8.33) : 1  6.65 : 1  (11.14) : 1  6.69 : 1 

 
36.  เร่ืองทีส่ าคัญ 

36.1  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
สินทรัพยข์องบริษทั (ศูนย์การพิมพ์และจดัจ าหน่าย (บางนา) และอาคารส านักงาน (คลองเตย))  
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  
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เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 บริษทัไดมี้การจดัประชุมเพื่อให้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(Public Presentation) คร้ังท่ี 2/2563 ได้ช้ีแจงแผนการแก้ไขฐานะการเงินท่ีบริษัทได้ปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเน่ือง คือ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และลูกคา้โฆษณา ดว้ยการสร้างทีมการตลาดท่ีดูแลผลิตภณัฑ์ Branding และ Digital, สร้างทีม Strategy 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการท าการตลาดเชิงรุก รวมถึงพฒันาช่องทางส่ือ Digital เพื่อเสริมสร้างรายได้
ทดแทนรายไดใ้นส่วนของส่ือส่ิงพิมพท่ี์ลดลง ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์และการให้บริการให้ตอบรับ
กบัผูอ่้านและตลาดในปัจจุบนั ขยายฐานผูอ่้าน Online ให้มากข้ึน เพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่อ
รองรับการเข้าถึง ของผูบ้ริโภคให้มากข้ึน โดยเฉพาะส่ือ Social Media และพัฒนาระบบ Customer 
Relationship Management (CRM) และฐานขอ้มูลลูกคา้ผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 และเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผูล้งทุนและ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) คร้ังท่ี 3/2563 ไดช้ี้แจงแผนการแกไ้ขฐานะการเงินท่ีบริษทัไดป้ฏิบติั
มาอย่างต่อเน่ืองการพฒันาทกัษะพนักงานและเพิ่มบุคคลากรด้านส่ือ Digital ด้วยการเพิ่มทกัษะการ
ท างาน โดยการจดัอบรม Training ในหัวขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ือ Digital จดัหาบุคลากรท่ีมีความช านาญ
มาร่วมพัฒนาส่ือ Digital ว่าจ้างท่ีปรึกษาเข้ามาร่วมวางแผนงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital 
ตลอดจนสร้างสินคา้ใหม่ภายใตช่ื้อ Brand ของ Bangkok Post Group เพื่อเสริมรายได ้อาทิ การจดังาน
สัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการขาย การท าประชาสัมพนัธ์ให้องค์กรต่างๆ การจดั Masterclass เป็นต้น 
รวมทั้งลดการวา่จา้งพนกังานบางส่วน และโยกยา้ยพนกังานภายในท่ีมีทกัษะท่ีเหมาะสมกบังาน ให้รับ
หน้าท่ีท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของตลาด และยงัรวมถึงแนวทางโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได ้เช่น 
การซ้ือขายสินคา้ธุรกิจออนไลน์ การจดัการท่องเท่ียวและทศันศึกษา การสร้างรายไดจ้ากระบบสมาชิก
หรือลูกคา้ผูอ่้าน การเปิดสอนหลกัสูตรพิเศษและการเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจ เป็นตน้ 

 
36.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยาย
วงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
การรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
37.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ไดมี้มติดงัน้ี 
1. อนุมติัผลการประกวดราคาขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนยก์ารพิมพ์และจดัจ าหน่าย (บางนา) และ

อาคารส านักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษทั ท่ีดินร่มร่ืน จ ากดั ซ่ึงเป็นบุคคลเก่ียวโยง มูลค่ารวม 1,226.21  
ลา้นบาท ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัการประมูลเพื่อหาผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยท์ั้งสองแห่งโดยลงประกาศ โฆษณา 
ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์โดยก าหนดยืน่ซองประกวดราคาในวนัท่ี 13 มกราคม 2564 ท าการเปิดซอง
ประกวดราคาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2564 ท่ีผา่นมา ทั้งน้ีบริษทั ท่ีดินร่มร่ืน จ ากดั เป็นผูช้นะการประมูล  
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2. อนุมัติการเข้าท าสัญญาเช่ากลับพื้นท่ีอาคารส านักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่ เกิน 9,000  
ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ 180 คนั เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอตัราค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตร จากบริษทั ท่ีดิน
ร่มร่ืน จ ากดั 

อย่างไรก็ตาม การท ารายการในข้อ 1 และข้อ 2 นั้นจะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัไดเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 

  
38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
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