บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี
สิ้ น สุ ดวัน เดี ย วกัน และแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2ความไม่ แน่ นอนทีม่ ีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 กลุ่ม
บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงานติ ดต่อกันหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ จนถึงวันที่ในรายงาน หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย
“C” (Caution) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้พยายามดาเนิ นการตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรู ปแบบการดาเนินธุ รกิจ
เพื่ อปรั บ สู่ ก ารเป็ นองค์ก รดิ จิท ัล รวมทั้งบริ ษ ัท มี แผนที่ จะจาหน่ ายสิ น ทรั พ ย์เพื่ อจ่ ายช าระหนี้ สิ น ดังกล่ า ว
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้รับการให้สนับสนุ นทางการเงินจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั สามารถจ่าย
ชาระคื นเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมเมื่ อครบกาหนดชาระ ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั จะสามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง งบการเงิ นนี้ จึงถู กจัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับกิ จการที่ ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการให้สาเร็ จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรู ปแบบการดาเนินงานรวมทั้งการ
จาหน่ ายสิ นทรัพย์ในอนาคต ดังนั้นจึงยังคงมี ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอให้สังเกตตามที่บริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 36.1 เรื่ อง แผนงานการแก้ไขฐานะการเงิ นในสถานการณ์ ที่
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” (Caution)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การหลายรู ปแบบ เช่ น รายได้จากการขายสิ่ งพิมพ์ รายได้
จากการโฆษณาและรายได้จากการจัดงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทากับลูกค้ามีความ
หลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดต่าง ๆ เป็ นต้น ทาให้มีเงื่อนไขในการรับรู ้รายได้ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละรู ปแบบ ซึ่ งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและทดสอบระบบการควบคุ มภายในและระบบสารสนเทศของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ การทาความเข้าใจระบบการควบคุ ม
และสุ่ มตัวอย่างรายการเพื่อทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสาคัญในการ
ทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในที่ตอบสนองความเสี่ ยงที่ระบุไว้
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-3ค่ าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากการด้อยค่า เป็ นจานวนเงิน
12.12 ล้านบาท และไม่มีค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุ รกิ จสุ ทธิ จากการด้อยค่าตามที่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 9 ข้อ 15 และข้อ 16 ตามลาดับ การประเมิน
การด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้า ถือเป็ นประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุ ลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึ งการกาหนดข้อสมมติฐานที่
สาคัญที่ใช้ในการประมาณกระแสเงินสด เช่น อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่ งจะมี
ผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนและประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานต่าง ๆ การคาดการณ์กระแส
เงินสดในอนาคตของบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ประมาณการทดสอบคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิ ยมและเงิ นลงทุนดังกล่าว พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงที่
สาคัญที่อาจเกิ ดขึ้นของข้อสมมติฐานที่ ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิ ยม เงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในการร่ วมค้า ว่ามีความน่าเชื่อถือเหมาะสมกับสถานณ์การปั จจุบนั หรื อไม่
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จานวนเงิน
236.75 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่ มบริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 โดยสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู ้รายการ
ได้เมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี กาไรทางภาษีเพียงพอที่ จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่ งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่าง
ชัว่ คราวหรื อผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ นั ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทา
ประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี โดยท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ การ
ควบคุมการจัดทาประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคตเพื่อการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยสอบถามจากผูท้ ี่ มี ห น้ าที่ รับ ผิด ชอบ ทดสอบการควบคุ ม เพื่ อให้ แน่ ใจว่ามี ก ารปฏิ บ ัติตามการควบคุ ม
เกี่ ย วกับ การจัด ท าและอนุ ม ัติ ป ระมาณการก าไรทางภาษี ใ นอนาคตอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ประเมิ น ความ
สมเหตุสมผลของการประมาณการดังกล่าวโดยการสอบทานข้อมูลและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญซึ่ ง
มี ผลกระทบต่ออัตราการเติ บ โตของรายได้และอัตราก าไรขั้นต้น เช่ น อัตราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ทดสอบการคานวณของการประมาณการนี้ โดยอาศัยข้อสมมติ
รวมทั้งข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ เหล่านั้น เปรี ยบเทียบประมาณการกาไรทางภาษีในอดีตกับกาไรที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อ
ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกาไรทางภาษีดงั กล่าว สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล
ของรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่บริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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-4การด้ อยค่ าของอาคารโรงพิมพ์ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท บัน ทึ ก การด้อยค่ าของอาคารโรงพิ มพ์จานวนเงิ น 44.09
ล้านบาท เครื่ องจัก รและอุ ปกรณ์ จานวนเงิ น 78.68 ล้านบาท และอะไหล่ จานวนเงิ น 15.23 ล้านบาท ตามที่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินรวมข้อ 8 และข้อ 13 ตามลาดับ การพิจารณาค่า
เผื่อการด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ดงั กล่าว เป็ นผลมาจากบริ ษทั ได้หยุดการ
ผลิตหนังสื อพิมพ์ และได้จา้ งบุคคลภายนอกผลิตหนังสื อพิมพ์แทนทาให้มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนที่จะขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว และได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินอิสระประเมินมูลค่าของ
สิ นทรัพย์เหล่านั้น ซึ่ งผลการประเมินดังกล่าวชี้ ให้เห็ นว่าอาจมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เหล่านี้
อย่างมีสาระสาคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาการด้อยค่าของอาคารโรงพิมพ์ เครื่ องจักร อุปกรณ์และอะไหล่โดย
อาศัยข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดและดุลยพินิจ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวโดยพูดคุยกับฝ่ ายบริ หารถึงการประเมิน
มู ลค่ าและแผนการจาหน่ ายสิ นทรั พ ย์ ประเมิ นการใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ ยวชาญของฝ่ ายบริ หาร ประเมิ นความ
เหมาะสมของข้อสมมติของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาในการจาหน่ายสิ นทรัพย์ ทดสอบการคานวณ
การด้อยค่าเพื่อสอบทานความถูกต้องในการคานวณ และพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล
เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมของบริ ษ ทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็ น
ข้อมู ล เปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งแสดงความเห็ นอย่างไม่มี เงื่ อนไขตามรายงานลงวันที่
25 กุ มภาพันธ์ 2563 โดยมี ข ้อสั งเกตเกี่ ยวกับ ความไม่แน่ นอนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่ อข้อมู ล อื่ น ข้อมู ล อื่ น ประกอบด้วยข้อมู ลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึ งงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล เพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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-5ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ ม
ภายในที่ ผู บ้ ริ ห ารพิ จ ารณาว่า จาเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ในการด าเนิ น งานต่ อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการก ากับ ดู แลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลว่ า
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ล ที่ ข ัดต่ อข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระส าคัญ หรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ ของผู ้ใ ช้ ง บการเงิ น จากการใช้ ง บการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุล ยพิ นิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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-6 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการ
ดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ ม หรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รับ ผิดชอบต่ อการกาหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แล และการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง

(นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-7บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

3,025,097

5,663,591

2,374,033

4,638,789

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7

85,138,522

218,777,074

55,618,029

94,118,338

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

-

-

64,300,000

66,000,000

สิ นค้าคงเหลือ

8

3,807,882

13,067,368

1,172,307

3,580,809

7,622,668

13,734,944

3,591,945

5,401,770

99,594,169

251,242,977

127,056,314

173,739,706

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

-

-

12,124,370

15,140,450

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

10

7,973,683

7,481,207

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

11

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

1,322,191,243

1,609,645,826

1,322,580,991

1,609,737,997

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

14

3,074,206

-

-

-

ค่าความนิยม

15

-

32,171,227

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

31,193,193

44,093,920

26,893,896

38,554,574

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

236,753,957

230,463,530

204,963,957

204,287,784

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

18

65,921,818

103,567,356

25,902,886

59,610,445

1,640,032

5,226,383

264,402

245,230

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-8บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

19

965,125,108

981,784,968

922,184,957

925,534,516

5, 20

105,664,607

124,054,561

67,884,041

73,521,545

21

574,822

-

-

-

23

132,000,000

99,000,000

132,000,000

96,000,000

ควบคุมของบริ ษทั ย่อย

22

5,880,000

5,880,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ

5

305,000,000

161,000,000

290,000,000

146,000,000

ค่าสมาชิ กรอตัดบัญชี

24,834,970

30,892,847

23,345,803

28,640,536

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17,786,119

29,395,498

13,232,332

17,123,938

1,556,865,626

1,432,007,874

1,448,647,133

1,286,820,535

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21

2,504,692

-

-

-

23

141,467,400

201,467,400

141,467,400

201,467,400

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

208,000,059

252,420,014

208,000,059

248,496,595

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

24

100,803,462

99,538,547

91,280,768

91,360,282

452,775,613

553,425,961

440,748,227

541,324,277

2,009,641,239

1,985,433,835

1,889,395,360

1,828,144,812

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-9บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

505,000,000

505,000,000

505,000,000

505,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

(1,957,808)

-

-

-

50,500,000

50,500,000

50,500,000

50,500,000

(1,610,749,454)

(1,249,280,369)

(1,552,108,778)

(1,271,315,004)

832,000,234

993,986,378

832,000,234

993,986,378

(230,207,028)

295,206,009

(169,608,544)

273,171,374

(11,091,910)

3,252,582

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(241,298,938)

298,458,591

(169,608,544)

273,171,374

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,768,342,301

2,283,892,426

1,719,786,816

2,101,316,186

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ผลต่างจากการเปลี่ยนสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 10 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
11
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
24
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

2563
119,331,120
335,793,411
(481,212,410)
(26,087,879)
(81,275,295)
(124,436,520)
(44,090,244)
(32,171,226)
(308,061,164)
492,477
10,811,651
(83,932,893)
(380,689,929)
5,922,751
(374,767,178)

2562
155,157,290
645,682,853
(748,410,250)
52,429,893
(136,866,056)
(197,854,100)
(103,766,355)
(23,659,694)
(62,679,585)
(472,395,897)
(2,634,784)
14,541,179
(78,625,992)
(539,115,494)
179,903,401
(359,212,093)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
86,887,530
151,303,411
222,139,209
369,268,605
(348,652,128)
(508,957,116)
(39,625,389)
11,614,900
(54,833,582)
(97,468,378)
(92,433,517)
(129,311,191)
(10,638,000)
(191,333,000)
(44,090,244)
(94,029,138)
(241,620,732)
(500,526,807)
30,419,931
28,991,972
(79,748,326)
(74,378,846)
(290,949,127)
(545,913,681)
(260,026)
166,622,836
(291,209,153)
(379,290,845)

(188,322,499)

(5,378,761)
323,582,680

(188,322,499)

(6,497,869)
323,582,680

40,496,536
(147,825,963)

(63,640,784)
254,563,135

40,496,536
(147,825,963)

(63,416,962)
253,667,849

(522,593,141)

(104,648,958)

(439,035,116)

(125,622,996)

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

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

(291,209,153)
(291,209,153)

(379,290,845)
(379,290,845)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 11 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

(512,766,595)
(9,826,546)
(522,593,141)

(55,094,804)
(49,554,154)
(104,648,958)

(439,035,116)
(439,035,116)

(125,622,996)
(125,622,996)

(0.73)

(0.62)

(0.58)

(0.76)
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- 12 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) สะสม

ผลต่างจากการ
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน

จัดสรรแล้ว -

และชาระแล้ว

การลงทุนในบริ ษทั ย่อย

สารองตามกฎหมาย

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนเกินจากการ

รวมองค์ประกอบอื่น

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ที่ไม่มีอานาจ

รวมส่วนของ

ตีราคาสิ นทรัพย์

ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ของบริ ษทั

ควบคุมของบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ้น

500,000,000

-

50,500,000

(935,319,421)

735,120,234

735,120,234

350,300,813

52,806,736

403,107,549

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(308,762,653)

-

-

(308,762,653)

(50,449,440)

(359,212,093)

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(5,198,295)

258,866,144

258,866,144

253,667,849

895,286

254,563,135

-

-

-

(313,960,948)

258,866,144

258,866,144

(55,094,804)

(49,554,154)

(104,648,958)

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ครั้งแรก

4

-

-

-

(10,688,634)

-

-

(10,688,634)

(6,475,754)

(17,164,388)

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

-

(1,957,808)

-

-

-

-

(1,957,808)

1,957,808

-

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(364,940,632)

-

-

(364,940,632)

(9,826,546)

(374,767,178)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

2,832,036

(150,657,999)

(150,657,999)

(147,825,963)

-

(147,825,963)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(362,108,596)

(150,657,999)

(150,657,999)

(512,766,595)

(9,826,546)

(522,593,141)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุงแล้ ว
ผลต่างจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

โอนส่วนเกินไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9

-

-

-

11,328,145

(11,328,145)

(11,328,145)

-

-

-

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 13 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ปรับปรุ งแล้ ว
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จัดสรรแล้ว ส่ วนเกินจากการ รวมองค์ประกอบอื่น
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ตีราคาสิ นทรัพย์ ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
50,500,000
(886,825,864)
735,120,234
735,120,234
(379,290,845)
(5,198,295)
258,866,144
258,866,144
(384,489,140)
258,866,144
258,866,144
50,500,000
(1,271,315,004)
993,986,378
993,986,378
50,500,000
50,500,000

(3,744,802)
(1,275,059,806)
(291,209,153)
2,832,036
(288,377,117)
11,328,145
(1,552,108,778)

993,986,378
(150,657,999)
(150,657,999)
(11,328,145)
832,000,234

993,986,378
(150,657,999)
(150,657,999)
(11,328,145)
832,000,234

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
398,794,370
(379,290,845)
253,667,849
(125,622,996)
273,171,374
(3,744,802)
269,426,572
(291,209,153)
(147,825,963)
(439,035,116)
(169,608,544)

- 14 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผื่อเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(380,689,929) (539,115,494)

(290,949,127) (545,913,681)

(9,335)
(804,613)
(5,772,226)
1,275,044
68,678,381
(1,842,205)
44,090,244
32,171,227
(492,476)
7,874,384
83,932,893

16,899,135
(1,119,722)
1,254,751
94,942,150
(1,971,749)
103,766,355
62,679,585
23,659,694
2,634,784
20,145,104
78,625,992

12,966,677
(804,613)
(8,906,079)
(150,014)
10,638,000
67,033,665
(1,814,715)
44,090,244
6,529,956
(7,621,920)
(23,713,785)
79,748,326

12,712,491
(1,119,722)
(4,530,460)
(322,829)
191,333,000
82,935,309
(1,164,191)
94,029,138
18,213,724
74,378,846

(151,588,611) (137,599,415)

(112,953,385)

(79,448,375)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

112,997,015
15,031,712
6,112,276
3,586,352

153,442,807
40,183,973
16,259,264
(2,213,522)

37,948,739
11,314,582
1,809,826
(19,173)

71,630,605
19,181,729
5,542,617
157,319

(27,145,417)
(11,609,379)

(72,297,773)
(42,164,964)

(13,633,933)
(3,891,606)

(36,015,867)
(29,137,118)

- 15 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท

เงินสดจ่ายจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการซื้ ออุปกรณ์และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
การปรับมูลค่าจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
2563
2562
(52,616,052) (44,389,630)
45,202,268
1,401,222
(8,831,773) (12,860,264)
(6,609,469) (10,876,857)
(22,855,026) (66,725,529)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(79,424,950) (48,089,090)
38,735,260
(5,027,701)
(7,188,660)
(6,609,469) (10,772,856)
(52,326,860) (66,050,606)

2,468,408
(1,747,068)
(6,850)
714,490

3,967,664
(2,453,837)
(669,264)
844,563

7,424,593
9,650,014
(7,800,000)
2,428,595
(1,682,078)
(6,836)
10,014,288

6,000,000
(5,000,000)
3,033,084
(1,864,929)
(669,264)
1,498,891

(80,791,301)

(79,845,037)

(76,602,625)

(75,587,761)

(16,659,860)
144,000,000
(46,797)
(27,000,000)
19,502,042
(2,638,494)
5,663,591
3,025,097

45,609,179
161,000,000
(64,000,000)
62,764,142
(3,116,824)
8,780,415
5,663,591

(3,349,559)
144,000,000
(24,000,000)
40,047,816
(2,264,756)
4,638,789
2,374,033

51,815,299
146,000,000
(60,000,000)
62,227,538
(2,324,177)
6,962,966
4,638,789

409,628
(202,482,680)
3,480,000

547,139
323,582,680
-

409,628
(202,482,680)
-

547,139
323,582,680
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 16 บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั อยู่ที่ เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั คือ การผลิตและจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อ
1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ผลขาดทุนจากการดาเนิ นงานติดต่อกันหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นสู ง กว่า สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นเป็ นจ านวนมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่ ว นั ที่ 15
พฤษภาคม 2563 หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” (Caution) ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
พยายามดาเนิ นการตามแผนปรั บ เปลี่ ยนกลยุท ธ์ และรู ป แบบการดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อปรั บ สู่ การเป็ น
องค์กรดิ จิทลั รวมทั้งบริ ษทั มี แผนที่ จะจาหน่ ายสิ นทรัพย์เพื่อจ่ายชาระหนี้ สินดังกล่ าว นอกจากนี้
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยยังได้รับการให้สนับสนุ นทางการเงินจากผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ทั้งนี้ บริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยสามารถจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเมื่อครบกาหนดชาระ ผูบ้ ริ หารจึงเชื่ อว่า
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะสามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อง งบการเงิ นนี้ จึงถู กจัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์การ
บัญชี สาหรับกิ จการที่ ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การบันทึกสิ นทรัพย์และหนี้ สินจึงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ว่า
บริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อยจะสามารถขายสิ น ทรั พ ย์และชาระหนี้ สิ นได้ตามปกติ ธุ รกิ จ อย่างไรก็ ตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการให้สาเร็ จตามแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรู ปแบบการ
ดาเนิ นงานในอนาคต ดังนั้นจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการแสดงรายการได้ทาขึ้ นตาม
แบบก าหนดรายการย่อที่ ต้องมี ในงบการเงิ นส าหรั บ บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ที่ ก าหนดโดยประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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ก) งบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั ประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย รายละเอี ย ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั
บริษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์ นิ ว มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด
(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จากัด)
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จากัด
(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จากัด)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
(ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริ ษทั และร้อยละ 51
โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย จากัด)
บริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จากัด
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2563
2562

ลงทุน
ลงทุน

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ผลิตรายการโทรทัศน์และให้เช่า
สตูดิโอ
ผลิตและจาหน่ายนิ ตยสาร
ผลิตและจาหน่ายนิ ตยสาร

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์

ไทย
ไทย

51
60

51
51

ข)

บริ ษทั จะถื อว่ามีการควบคุ มกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษ ทั นางบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อยมารวมในการจัดท างบการเงิ น รวมตั้งแต่วนั ที่ บ ริ ษ ทั มี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั

จ)

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยที่ มี ส าระส าคัญ ได้ถู กตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั
ร่ วมตามวิธีราคาทุน

- 18 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น และหลัก การเกี่ ย วกับ การบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย ง
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 เรื่ อ ง
สัญญาเช่ า และการตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการ
รับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่า
รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้น
แต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ าเงิ นทุ นโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

- 19 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น มาถือ
ปฏิ บ ัติ ค รั้ งแรก โดยปรั บ ปรุ งกั บ ก าไร (ขาดทุ น ) สะสม ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 (Modified
Retrospective Approach) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่มาถือปฏิบตั ิ ได้
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่ อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ป ระกาศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
สาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ใน
ช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
และมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรับ การจัดท างบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลื อกเพิ่มเติมทางบัญชี
ดังต่อไปนี้
- เลื อกที่ จะไม่นาข้อมู ลที่ มีการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลื อกที่ จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี และลงประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษาแล้ว ส าหรั บ กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น (ใหม่ ) และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จากปี 2562 เป็ นจานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิ น
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุ ง/แก้ไขหลักการ ดังต่อไปนี้
การปรับปรุ งการอ้ างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้ว ยการอ้างอิงหรื อการอ้างถึง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรั บ ปรุ งการอ้างอิ ง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรื อการอ้างถึ งบางส่ วนที่กล่าว
ข้างต้นให้เป็ นปั จจุบนั และทาการปรับปรุ งอื่นๆ เพื่ออธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้น
เป็ นการอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปี ใด
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คานิ ยามของธุ รกิ จ ที่ ปรับปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวม
ธุ รกิจ ได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นถึงคานิ ยามของธุ รกิ จ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการ
กาหนดว่ารายการค้านั้นต้องบันทึ กรายการเป็ น “การรวมธุ รกิ จ” หรื อ “การซื้ อสิ นทรัพย์” หรื อไม่
การปรับปรุ งมีดงั นี้
1. อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นในเรื่ องการพิจารณาว่าเป็ น “ธุ รกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์
ที่ได้มาต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่ สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งเมื่อนามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนยั สาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต
2. ตัด เรื่ องการประเมิ นว่าผูร้ ่ วมตลาดสามารถทดแทนปั จจัย น าเข้าหรื อกระบวนการที่ ข าด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิ่ ม แนวปฏิ บ ั ติ แ ละตัว อย่ า งเพื่ อ ประกอบความเข้ า ใจเพื่ อ ช่ ว ยให้ กิ จ การประเมิ น ว่ า
กระบวนการที่สาคัญได้ถูกซื้ อหรื อไม่
4. ทาให้นิยามของธุ รกิจและนิ ยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสิ นค้า
และบริ การที่ ให้กบั ลู กค้า และตัดเรื่ องการอ้างอิ งความสามารถในการลดต้นทุ นออกจาก
มาตรฐานฯ
5. เพิ่มเรื่ องการทดสอบความตั้งใจเป็ นทางเลือก ซึ่ งอนุ ญาตให้ทาการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรื อไม่
คานิยามของความมีสาระสาคัญ
คานิ ยามของความมีส าระสาคัญ ท าให้เกิ ดการปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด และทาให้เกิดการปรับปรุ งซึ่ งเป็ นผลที่สืบเนื่ องไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น
การปรับปรุ งช่วยทาให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้นของคานิยามของความมีสาระสาคัญโดย
1. การท าให้คานิ ยามเป็ นแนวทางเดี ยวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคานิยาม
2. การรวมข้อก าหนดสนับ สนุ น เข้าไว้ด้วยกัน ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง การ
นาเสนองบการเงิน ในคานิยามเพื่อทาให้คานิยามมีความชัดเจนมากขึ้นและอธิ บายถึงการนา
ความมีสาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ้น
3. การนาแนวปฏิ บตั ิที่มีอยู่ของคานิ ยามของความมีสาระสาคัญมาไว้ในที่เดี ยวกัน ร่ วมกันกับ
คานิยาม
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การปฏิ รูป อัต ราดอกเบี้ ย อ้างอิ ง ท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิ น การปรับปรุ งนั้นได้ปรับเปลี่ ยนข้อกาหนดของการบัญชี ป้องกันความ
เสี่ ยงโดยเฉพาะเพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่ นอนที่เกิดจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาหนดจากธุ รกรรมการกูย้ ืม (interbank offer ratesIBORs) นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง ได้ก าหนดให้ กิ จ การให้ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กับ นั ก ลงทุ น เกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ น
ในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุ มในสิ นค้าที่มีนัยสาคัญให้แก่ลูกค้าแล้ว
กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับ
สิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ ตลอดช่ วงเวลาที่ ให้บริ การ โดยพิจารณาถึ งขั้นความสาเร็ จของ
งานบริ การ ขั้นความสาเร็ จของงานบริ การประมาณโดยอ้างอิงกับการสารวจงานที่ทา เมื่อไม่สามารถ
ประมาณผลของงานบริ ก ารได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายได้จากการให้ บ ริ ก ารจะถู ก รั บ รู ้ ได้ไ ม่ เกิ น กว่า
ต้นทุนจากการให้บริ การที่เกิดขึ้น และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ได้รับต้นทุนนั้นคืน
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “มูลค่างานที่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บจากลู กค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลู กหนี้ การค้าเมื่ อมี สิทธิ ที่จะได้รับ
ชาระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและลูกค้ารับมอบงาน
จานวนเงินที่ได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั
ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “รายได้รอตัดบัญชี /รายได้รอการรับรู ้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะรับรู ้เป็ น
รายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซึ่ งมี
อายุครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีการค้ าประกัน
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ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลู กหนี้ การค้ารับรู ้ เมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงิ นของสิ่ งตอบแทนที่ ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับ
ชาระในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ โดยใช้วธิ ี การอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณา
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกาหนดชาระ อัตรา
ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตใน
อดีตซึ่ งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
มหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลู กค้าในการชาระหนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อ
หนี้ ส งสั ยจะสู ญ สาหรั บ ผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็ บ เงิ นจากลู กหนี้ ไม่ได้ซ่ ึ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนซึ่ ง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) สุ ทธิ จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สิ นค้าหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้า ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้ อ ต้นทุ นแปลงสภาพและต้นทุ นอื่น ๆที่
เกิ ดขึ้ น เพื่ อ ให้ สิ น ค้าอยู่ใ นสภาพและสถานที่ ปั จจุ บ ัน ในกรณี ข องสิ น ค้า ส าเร็ จรู ป และสิ น ค้ากึ่ ง
สาเร็ จรู ปที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึ งถึ ง
ระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มที่จาเป็ นในการขายสิ นค้านั้น ๆ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า
นั้น จานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อที่ประมาณได้ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับจานวน
เดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่าย
ภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น
มู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อราคาทุ นตัดจาหน่ าย การจัดประเภทดังกล่ าวจะ
ขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่านและสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นให้วดั มูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรื อหักด้วย
ต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อออกสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนให้วดั มูลค่าโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมสาหรับต้นทุนการทารายการรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่
วัดมู ลค่ าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย โดยไม่ จาเป็ นต้องรอให้เหตุ การณ์ ที่มี การด้อยค่าด้านเครดิ ต
เกิ ดขึ้นก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคานวณดอกเบี้ยที่
แท้จริ งที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
การจัดหาเงิ นที่ มี นัยส าคัญ ซึ่ งบริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยใช้วิธี การอย่างง่ ายในการพิ จารณาค่ าเผื่อผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินและอาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจาก
นั้นบริ ษทั จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน และอาคารโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั จัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้
ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้ จานวนสะสมในบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริ ษทั ได้รับรู ้ ราคาที่ ลดลงในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นแล้ว ส่ วนที่ เพิ่มจากการ
ตีราคาใหม่น้ ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่หักมูลค่าคงเหลื อ
ของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ดังนี้
อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
30 - 50
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 - 15
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
3 - 10
ยานพาหนะ
10
ไม่คิดค่าเสื่ อมราคา สาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุ ทธิ กบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.8 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุ นการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้ างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขายได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัด
จาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจาหน่ายและบันทึกในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจนับจากวันที่
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2 - 11
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
3 - 10
ลิขสิ ทธิ์
5
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ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของสิ นทรัพย์วา่
มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากสิ นทรัพย์น้ นั มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและ
จะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ าย มูล
ค่าที่ จะได้รับ คื นของสิ นทรั พ ย์ หมายถึ ง มู ล ค่าจากการใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ หรื อมู ล ค่ ายุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขาย
3.11 ค่าความนิยม
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วน
ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู ง
กว่าต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมทุกปี หรื อเมื่ อใดก็ตามที่ มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม บริ ษ ทั จะปั นส่ วนค่ าความนิ ยมที่ เกิ ดขึ้ นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิ จการ และบริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่ มของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิ ดเงินสด) หากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชี บริ ษ ทั จะรับรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น และบริ ษทั ไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
3.12 สัญญาเช่ า
ถื อปฏิ บตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่า
หรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็ นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่ าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลื อกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการ
ยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึ ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น

- 26 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ผูเ้ ช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิ ดขึ้น และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าใดๆที่จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่ า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่ าในการ
รื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชาระ
คงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้ อหา) หักลูกหนี้ สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจานวนเงินที่
คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่ายัง
รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกนั้น และการจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่ า
แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยค านวณมู ล ค่ าปั จจุ บ ัน ของการจ่ ายช าระตามสั ญ ญาเช่ า โดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้ สินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถกาหนดได้ ทั้งนี้ อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ ม
มี ผ ลบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ลค่ าของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อสะท้อนดอกเบี้ ยจาก
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมู ลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่ าใหม่ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ หรื อการประเมินสิ ทธิ การเลือกในการซื้ อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่ าที่มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ ามีผล และไม่มีสิทธิ การเลื อกซื้ อ)
และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

- 27 ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าอาคารและอุ ปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
3.13 รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐานะ
การเงิ น แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศและ
บันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เงิ น ที่ บ ริ ษ ัท จ่ า ยสมทบกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ บัน ทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ น รางวัล การปฏิ บ ตั ิ งานครบ
กาหนดระยะเวลา

- 28 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทาการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่ าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ
ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ ทนั ที ในกาไรหรื อ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับ รู ้ทนั ที ในกาไร
หรื อขาดทุน
3.15 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
หนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถู กจ่ายไปเพื่ อชาระภาระหนี้ สิ น
ดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นนัยสาคัญ
3.16 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ทาหน้าที่ ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษ ทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งถื อหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ยงไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ มและมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี นัย ส าคัญ กับ บริ ษ ัท ผู บ้ ริ ห ารส าคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจานวนที่จะต้องจ่าย โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มู ลค่าตามบัญชี กบั ฐานภาษี ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถู กรับรู ้ เป็ นรายได้ภาษีเงิ นได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยจะรั บรู ้ ในก าไรขาดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีจะถู กรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมี กาไรทางภาษี จากการดาเนิ นงานในอนาคตเพียง
พอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ไ ด้ และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินภาษี
เงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถู ก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้อง
จ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน
การวัดมู ล ค่ ายุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ก าหนดให้ ต้อ งวัด มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งส าหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ าที่ เหมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข อ้ มูล ราคาเสนอซื้ อขายของสิ น ทรัพ ย์ห รื อหนี้ สิ นอย่างเดี ย วกัน ในตลาดที่มี
สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล
ทางตรงหรื อทางอ้อม
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ประมาณขึ้น
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จานวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมู ลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น
และค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าเก่ าล้าสมัย เคลื่ อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุ ณภาพพิจารณาจากอายุ โดยประมาณ
ของสิ น ค้าแต่ ล ะชนิ ด จานวนค่ าเผื่อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อที่ ป ระมาณได้ เมื่ อน ามา
เปรี ย บเที ยบกับ จานวนเดิ ม ที่ มี ในบัญ ชี ค่ าเผื่อการลดลงของมู ล ค่ าสิ น ค้าคงเหลื อทั้ง ที่ ล ดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษ ทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นเมื่ อฝ่ ายบริ หารใช้ดุล ยพิ นิจในการพิ จารณาว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ป ว่าเงิ นลงทุ นดังกล่ าวได้ล ดลงอย่างมี สาระสาคัญหรื อเป็ นระยะ
เวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์สิทธิ ในการใช้และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิ กใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

- 31 นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ละ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับ คื น ต่ ากว่ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษ ัท ย่อ ยก าหนดอายุสั ญ ญาเช่ า ตามระยะเวลาที่ บ อกเลิ ก ไม่ ไ ด้ข องสั ญ ญาเช่ า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ า หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้
สิ ท ธิ เลื อ กนั้น และระยะเวลาตามสิ ท ธิ เลื อ กในการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หากมี ค วามแน่ น อนอย่า ง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อ
ที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิ กสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดที่ทาให้เกิ ดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิ จสาหรับบริ ษทั ย่อยในการใช้สิทธิ เลื อกนั้น ภายหลังจาก
วันที่ สัญญาเช่ ามี ผล บริ ษทั ย่อยจะประเมิ นอายุสัญญาเช่ าใหม่หากมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มี
นัยสาคัญซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่ งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือก
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุ รกิจ
ในการบัน ทึ ก และวัดมู ล ค่ า ของค่ าความนิ ย ม และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนจากการรวมธุ รกิ จ
ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าควร
รับรู ้ จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ งจานวนกาไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานและผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของ
พนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัตราการขึ้ น เงิ น เดื อนในอนาคต อัต รามรณะ และอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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ตามที่ กล่ าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2.3 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี ผลกระทบจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 มาถื อปฏิ บ ตั ิ ในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกิ จการได้เลื อกปรับผล
สะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี กบั กาไร (ขาดทุ น) สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
จากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
พันบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
ผลกกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
ณ วันที่ 1
มาตรฐานการ มกราคม 2563
รายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9

218,777
230,464
449,241
(1,249,280)

(21,456)
4,291
(17,165)
(17,165)

197,321
234,755
432,076
(1,266,445)

94,118
204,288
298,406
(1,271,315)

(4,681)
936
(3,745)
(3,745)

89,437
205,224
294,661
(1,275,060)

295,206

(10,689)

284,517

273,171

(3,745)

269,426

3,252

(6,476)

(3,224)

-

-

-

4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกาไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
การปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน) สะสม-ยังไม่ได้จดั สรรจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,165
3,745
17,165

3,745

(10,689)
(6,476)

3,745
-

- 33 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิ บตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินโมเดล
ธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม

5,664
197,321
-

5,664
197,321
-

4,639
89,437
66,000

4,639
89,437
66,000

13,735
5,226
221,946

13,735
5,226
221,946

5,402
245
165,723

5,402
245
165,723

981,785
124,055

981,785
124,055

925,535
73,522

925,535
73,522

5,800
161,000
29,395
300,467
1,596,702

5,800
161,000
29,395
300,467
1,596,702

146,000
17,124
297,467
1,459,648

146,000
17,124
297,467
1,459,648

ในการวัดมูลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มลู กหนี้
การค้าตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกินกาหนดชาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น พิ จ ารณาจากลัก ษณะการจ่ า ยช าระเงิ น ในอดี ต ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยในอนาคตที่ จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผือ่ ผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

145,634
962

ไม่เกิน
3 เดือน
17,013
1,779

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

3,913
1,807

4,461
4,032

เกินกว่า
12 เดือน
32,332
33,110

รวม
203,353
41,690
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
74,900
267

ไม่เกิน
3 เดือน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

3,097
1,233

1,786
1,513

10,579
1,498

เกินกว่า
12 เดือน
10,046
11,647

รวม
100,408

16,158

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้
การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการปรับปรุ งยอดยกมาที่มีต่อกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

20,234
21,456
41,690

11,477
4,681
16,158

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้ า
ซื้อสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การจัดการ

นโยบาย
การกาหนดราคา

-

-

3
6
4

5 ราคาตลาด
10 ราคาตลาด
6 ราคาตามสัญญา

-

1
4

-

1 ราคาตลาด
2 ราคาตามสัญญา

- 35 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2
2

712
712

87,618
2
(84,264)
3,356

70,700
2
(67,603)
3,099

203
203

1,609
1,609

1,783
22
1,805

1,602
22
1,624

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั และกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
66,000
6,120
332,659
404,779
(338,779)
66,000

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี
(1,700)
(6,120)
(150)
(7,970)
6,270
(1,700)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
64,300
332,509
396,809
(332,509)
64,300

บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด โดยมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
บริ ษ ัท มี เงิ นให้ กู้ยืม แก่ บ ริ ษ ัท โพสต์ นิ วส์ จากัด โดยมี กาหนดช าระคื นเมื่ อทวงถามและมี อตั รา
ดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลู กค้ารายใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งและเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางมี คาสั่ งให้บริ ษทั ดังกล่ าวล้มละลาย
ดังนั้น บริ ษทั จึงตัดจาหน่ายลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เป็ นหนี้สูญทั้งจานวน
บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั โพสต์ ทีวี จากัด โดยมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6 ต่อปี
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เงิ นบาท เงิ นกู้ยืม ดังกล่ าวคิ ดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 4.50 - 5.25 ต่ อปี และร้ อยละ 5.25 ต่อปี ตามลาดับ
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ดังนี้

เงินกูย้ มื จากกรรมการ

เงินกูย้ มื จากกรรมการ

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี

ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นกรรมการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
161,000

ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นกรรมการ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ระหว่างปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2563
146,000
144,000
290,000

144,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
305,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
พันบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
22,492
33,544
691
23,183
33,544

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
15,064
15,104
213
1,213
15,277
16,317

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
พันบาท

เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
3,025
5,664
3,025
5,664

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,374
4,639
2,374
4,639

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง
ร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี และร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี ตามลาดับ

- 37 7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้นบั จากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

31

-

2

2
2

670
11
712

128
68
196

109
356
467

37,304

40,981

19,959

17,555

33,912
1,129
4,481
31,541
108,367
(32,876)
(372)
75,119
75,121

107,193
13,166
7,319
34,694
203,353
(20,234)
(1,176)
181,943
182,655

25,547
700
2,922
11,724
60,852
(12,461)
(372)
48,019
48,215

56,945
9,600
5,249
11,059
100,408
(11,477)
(1,176)
87,755
88,222

37,530
(27,513)
10,017
85,138

54,009
(17,887)
36,122
218,777

4,242
87,425
(84,264)
7,403
55,618

3,264
70,235
(67,603)
5,896
94,118

- 38 8. สิ นค้ าคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
36,954
48,728
1,454
2,954
25,375
27,132
63,783
78,814
(59,975)
(65,747)
3,808
13,067

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
19,333
29,026
1,453
2,954
15,696
15,818
36,482
47,798
(35,310)
(44,217)
1,172
3,581

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
65,747
49,141
4,774
16,606
(10,546)
59,975
65,747

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
44,217
33,396
10,821
(8,907)
35,310
44,217

9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
9.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
(และถือหุ ้นโดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด อีกร้อยละ 51)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จากัด
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จากัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน

ราคาทุน

จากเงินลงทุน
2563
2562

2563
(พันบาท)
50,000

2562
(พันบาท)
50,000

2563
(ร้อยละ)
49

2562
(ร้อยละ)
49

2563

2562
2

2

25,000
10,000
80,000
25,000

25,000
10,000
80,000
25,000

100
51
60
100

100
51
51
100

100,890
186,312
25,000
312,204

100,890
5,100
178,690
25,000
309,682

-

-

(100,890) (90,252)
(5,100)
(174,190) (174,190)
(25,000) (25,000)
(300,080) (294,542)

เงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
2563

2562
2

2

12,122
12,124

10,638
4,500
15,140

ในระหว่างปี 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จากัด ล้มละลาย ดังนั้นบริ ษทั จึง
ตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวออกจากบัญชีท้ งั จานวน

- 39 ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อ วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้มี
ข้อตกลงให้รับ โอนหุ ้น จากผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของบริ ษ ัท มัช รู ม กรุ๊ ป จากัด จานวนเงิ น 7.62 ล้านบาท ท าให้
สัดส่ วนของเงินลงทุนของบริ ษทั เปลี่ยนจากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 60 ซึ่งมีผลทาให้มีผลต่างจากการเปลี่ยน
สัดส่ วนการลงทุนติดลบเป็ นจานวนเงิน 1.96 ล้านบาท
9.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จากัด

สัดส่ วนที่ถือโดยส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
40
49

ล้านบาท
กาไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
10

61

(10)

(49)

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเป็ น
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จากัด

2563
80

2562
80

สิ นทรัพย์รวม
2563
27

2562
102

ล้านบาท
หนี้สินรวม
2563
48

รายได้รวม

2562
75

2563
64

กาไร (ขาดทุน)

2562
124

2563
(46)

2562
(76)

10. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
10.1 เงิ นลงทุ น ในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ในกิ จการที่ บ ริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ัท อื่ นควบคุ ม ร่ วมกัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สัดส่วน
การร่ วมค้า
ลักษณะธุ รกิจ เงินลงทุน
(ร้อยละ)
บริ ษทั บางกอกโพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จากัด ผลิตและจาหน่าย
70
นิตยสาร
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า - สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2563
2562
2563
2562
11,500

11,500

7,974

7,481

(4,019)
7,481

(4,019)
7,481

7,974

7,481

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริ ษทั บางกอกโพสต์ บาวเออร์ มีเดี ย จากัด ได้มีมติให้เลิกบริ ษทั ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เนื่ องจากบริ ษทั มีความตั้งใจที่จะไม่
ดาเนินธุ รกิจต่อไป ปัจจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี

- 40 10.2 บริ ษทั รั บรู ้ ส่วนแบ่ งกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จจากการลงทุ นในการร่ วมค้าและรับ รู ้ เงิ นปั นผลรับ จาก
กิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
พันบาท
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนใน
การร่ วมค้าในระหว่างปี
2563
2562

ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2563
2562

การร่ วมค้า
บริ ษทั บางกอกโพสต์-บาวเออร์
มีเดีย จากัด

493

(2,635)

-

เงินปันผลที่บริ ษทั รับ
ในระหว่างปี
2563
2562

-

-

-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสาคัญ
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกโพสต์-บาวเออร์

2563

2562

16

16

สิ นทรัพย์รวม
2563

2562

9

10

ล้านบาท
หนี้สินรวม
2563
0.3

รายได้รวม

2562

2563
2

0.7

กาไร (ขาดทุน)

2562
13

2563

2562

(0.6)

(6)

มีเดีย จากัด

11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสี ยในงบการเงินรวม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
พันบาท

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

ลักษณะธุ รกิจ
ผลิตรายการวิทยุ

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
40

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
2,704
(2,704)
-

2,704
(2,704)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2563
2562
10,000
(10,000)
-

10,000
(10,000)
-

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2563
2562
25
25

สิ นทรัพย์รวม
2563
2562
3
3

ล้านบาท
หนี้สินรวม
2563
2562
-

รายได้รวม
2563
2562
-

กาไร (ขาดทุน)
2563
2562
-
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เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

หุน้ สามัญใน :
Singapore Press Holdings Limited
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ทุนเรี ยก
ชาระแล้ว
27,393,300

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
-

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
2563
2562
16
(16)
-

16
(16)
-

13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตีราคาเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

1,120,400
1,177,392
946,381
396,073
16,584
3,656,830

1,303
1,303

(1,763)
(3,432)
(6,297)
(11,492)

(202,483)
(202,483)

1,120,400
974,909
944,618
393,944
10,287
3,444,158

754,292
813,429
337,143
16,572
1,921,436
125,748
1,609,646

27,737
20,047
7,927
10
55,721
44,090

(1,763)
(2,810)
(6,295)
(10,868)
-

(14,160)
(14,160)
-

767,869
831,713
342,260
10,287
1,952,129
169,838
1,322,191

- 42 -

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

1,120,400
857,725
954,302
397,145
20,744
3,350,316

86
1,550
1,636

(3,916)
(8,007)
(2,622)
(4,160)
(18,705)

323,583
323,583

1,120,400
1,177,392
946,381
396,073
16,584
3,656,830

743,046
783,456
315,339
20,726
1,862,567
37,333
1,450,416

13,702
37,702
24,174
75,578
88,415

(2,456)
(7,729)
(2,370)
(4,154)
(16,709)
-

-

754,292
813,429
337,143
16,572
1,921,436
125,748
1,609,646

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตีราคาเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตีราคาเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

1,120,400
1,177,392
946,381
232,982
15,918
3,493,073

1,238
1,238

(1,763)
(2,614)
(6,296)
(10,673)

(202,483)
(202,483)

1,120,400
974,909
944,618
231,606
9,622
3,281,155

754,292
813,429
221,030
15,906
1,804,657
78,678
1,609,738

27,737
20,046
7,575
10
55,368
44,090

(1,763)
(2,001)
(6,295)
(10,059)
-

(14,160)
(14,160)
-

767,869
831,712
226,604
9,621
1,835,806
122,768
1,322,581
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ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตีราคาเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

1,120,400
857,725
954,302
233,398
20,077
3,185,902

86
960
1,046

(3,916)
(8,007)
(1,375)
(4,160)
(17,458)

323,583
323,583

1,120,400
1,177,392
946,381
232,983
15,917
3,493,073

743,046
783,456
203,338
19,520
1,749,360
1,436,542

13,702
37,702
18,942
540
70,886
78,678

(2,456)
(7,729)
(1,250)
(4,154)
(15,589)
-

-

754,292
813,429
221,030
15,906
1,804,657
78,678
1,609,738

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2563 และ
2562 ตามรายกลุ่มของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสิ นทรัพย์ มีดงั นี้
- ที่ดิน ประเมินราคาโดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparative Method)
- อาคาร ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าต้นทุนทดแทนสุ ทธิ (Depreciated Replacement Cost Method)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ดินที่ตีใหม่สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ราคาต่อตารางวา (บาท)
33,750 - 300,000 33,750 - 300,000
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าอาคารที่ตีใหม่สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ราคาประเมินต่อตารางเมตร (บาท)
700 - 32,000
700 - 32,000
ค่าเสื่ อมราคาคงเหลือ (ปี )
16 - 23
17 - 24
หากราคาต่อตารางวาของที่ดินและราคาต่อตารางเมตรของอาคารที่ประเมินนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างมี
สาระสาคัญ จะมีผลทาให้ราคาที่ตีใหม่ของที่ดินและอาคารเพิม่ ขึ้น (ลดลง) อย่างมีสาระสาคัญด้วย
จากการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2563 บริ ษทั ใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ 2 ราย
เปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้รับและพิจารณาปรับลดราคาตีใหม่เดิมของอาคาร เป็ นจานวนเงิน 188.12 ล้านบาท

- 44 หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงมู ลค่าของที่ดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จะเป็ นดังนี้
พันบาท
2563
2562
ที่ดิน
201,500
201,500
อาคาร
41,850
99,517
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั ได้นาที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างซึ่ งมี มู ลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชี
จานวนเงิน 358 ล้านบาท และ 368 ล้านบาท ตามลาดับ ติดภาระค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ (1) การขายสิ นทรัพย์ของศูนย์การ
พิมพ์และจัดจาหน่ าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลู กสร้างและเครื่ องจักรอุปกรณ์ และ (2)
การขายสิ นทรัพย์ของอาคารสานักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสานักงานและมีมติอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั เข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ (3) การเช่ าพื้นที่อาคารสานักงาน (คลองเตย) ด้วยอัตราค่าเช่ าและ
ค่าบริ การที่เหมาะสม และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิ
การท ารายการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ระหว่างบริ ษ ัทกับ ผูล้ งทุ นทัว่ ไปในราคาไม่ ต่ ากว่าจานวนรวม 1,472.85
ล้านบาท จากวันที่อนุ มตั ิ จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ยังทารายการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่
เสร็ จสิ้ น ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประชุ มคณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงและเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิรายการนี้ใหม่อีกครั้ง (หมายเหตุ 37)
14. สิ นทรัพย์สิทธิในการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
3,126
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
(52)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3,074
15. ค่ าความนิยม
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตน้ ปี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ปลายปี

พันบาท
งบการเงินรวม
2563
32,171
(32,171)
-

2562
94,851
(62,680)
32,171

- 45 บริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายปี

พันบาท
CGU 2
(บริ ษทั มัชรู ม
กรุ๊ ป จากัด)

CGU 1
(บริ ษทั โพสต์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
มีเดีย จากัด)
53,769
(53,769)
-

41,082
(41,082)
-

ข้อสมมติที่สาคัญในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้

94,851
(94,851)
-

ร้อยละต่อปี

CGU 1
(บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด)
10

อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

รวม

CGU 2
(บริ ษทั มัชรู ม
กรุ๊ ป จากัด)
10

ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์ ก ารเติบโตของตลาด และอัตราคิ ดลดเป็ น
อัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
16. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

71,395
7,200
345,991
424,586

6
6

(128,436)
(128,436)

71,395
7,200
217,561
296,156

51,778
3,359
288,083
343,220
37,272
44,094

12,905
12,905
-

(128,434)
(128,434)
-

51,778
3,359
172,554
227,691
37,272
31,193
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ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

71,395
7,200
345,327
423,922

669
669

(5)
(5)

71,395
7,200
345,991
424,586

47,210
1,921
274,730
323,861
13,612
86,449

4,568
1,438
13,358
19,364
23,660

(5)
(5)
-

51,778
3,359
288,083
343,220
37,272
44,094

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
298,142
259,273
314
38,555

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
297,478
247,230
314
49,934

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
6
11,665
-

(128,436)
(128,434)
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
669
12,048
-

(5)
(5)
-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
169,712
142,504
314
26,894

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
298,142
259,273
314
38,555

- 47 17. สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2563
236,754
(208,000)
28,754

2562
230,464
(252,420)
(21,956)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
204,964
204,288
(208,000)
(248,497)
(3,036)
(44,209)

การเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี ผลกระทบ ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
จากการนา
ณ วันที่ 1 ในกาไรขาดทุน
ในกาไร
ธันวาคม
มาตรฐานการ
มกราคม
ขาดทุน
2562
รายงานทาง
2563
เบ็ดเสร็ จอื่น
การเงิน ฉบับที่ 9
มาถือปฏิบตั ิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินจากการตีราคาสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจ
รวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

7,261
318
13,098
17,659
809
19,908
171,411
230,464

4,291
4,291

11,552
318
13,098
17,659
809
19,908
171,411
234,755

651
(188)
(1,154)
8,818
269
(6,397)
1,999

-

12,203
130
11,944
26,477
809
20,177
165,014
236,754

248,497
3,923
252,420

-

248,497
3,923
252,420

(3,923)
(3,923)

(40,497)
(40,497)

208,000
208,000

- 48 พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี ผลกระทบ ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31
จากการนา
ณ วันที่ 1 ในกาไรขาดทุน
ในกาไร
ธันวาคม
มาตรฐานการ
มกราคม
ขาดทุน
2562
รายงานทาง
2563
เบ็ดเสร็ จอื่น
การเงิน ฉบับที่ 9
มาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

2,295
236
8,843
15,712
18,272
158,930
204,288

936
936

3,231
236
8,843
15,712
18,272
158,930
205,224

(739)
(161)
(1,781)
8,818
(16)
(6,381)
(260)

-

2,492
75
7,062
24,530
18,256
152,549
204,964

248,497
248,497

-

248,497
248,497

-

(40,497)
(40,497)

208,000
208,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จากขาดทุนทางภาษีเพิ่มเติม
เนื่ องจากการพิจารณาแผนการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13 และ
คาดว่าจะมี กาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะได้ใช้ประโยชน์จากขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ส่วนที่
เพิ่มเติมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมมี รายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวนเงิน 354 ล้านบาท และ 329 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน 102 ล้านบาท และ - ล้านบาท) ตามลาดับ บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่ามี ความน่ าจะเป็ นไม่ถึงระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่
บริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้แสดงได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
31 ธันวาคม 2563
257
103
31 ธันวาคม 2564
179
189
103
112
31 ธันวาคม 2565
256
263
175
182
31 ธันวาคม 2566
161
162
141
141
31 ธันวาคม 2567
301
328
231
257
31 ธันวาคม 2568
282
215
1,179
1,199
865
795

- 49 18. ภาษีเงินได้ นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับปี 2557 2562 ซึ่ งได้ยื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแล้วสาหรับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับปี 2557 - 2561 และส่ วน
ใหญ่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบของกรมสรรพากร ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเอกสารประกอบ
รายการหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน และจะได้รับคืนภาษีดงั กล่าวทั้งจานวน
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับชาระคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็ นจานวนเงิ นรวม
45.20 ล้านบาท ซึ่งเป็ นของปี ภาษี 2557 และ 2559 (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 38.74 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นของ
ปี ภาษี 2559 และ 2560)
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

งบการเงินรวม

2563
71,125
894,000
965,125

พันบาท
2562
74,785
907,000
981,785

20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

พันบาท
งบการเงินรวม
2563

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
28,185
31,535
894,000
894,000
922,185
925,535

31,978
203
42,659
30,824
105,664

2562
44,685
1,609
45,293
32,468
124,055

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,778
1,565
7,169
11,821
27
59
29,633
28,216
29,277
31,861
67,884
73,522

21. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
มู ล ค่าตามบัญชี ข องหนี้ สินตามสัญญาเช่ า และการเคลื่ อนไหวสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
3,126
เงินจ่ายชาระ
(46)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3,080
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
(575)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
2,505

- 50 ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าที่ รับรู ้ ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ น
พันบาท
งบการเงินรวม
52
11
63

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

22. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ ง มี ย อดคงเหลื อ ของเงิ น กู ้ยืม สกุล บาท
จากผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ที่ ไ ม่มี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ย่อ ยซึ่ ง มี อ ตั ราดอกเบี้ ย ซึ่ ง อ้า งอิ ง กับ อัต ราดอกเบี้ ย
ลู กค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ป ระเภทเงิ นกู้แบบมี ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึ่ งและมี กาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
เงินกู้
1
2

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
อัตราคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี
อัตราคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี

รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ

การชาระคืนเงินต้น
ทุกไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน
2560 ถึงเดือนธันวาคม 2565
ทุกไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม
2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

273,467

297,467

273,467

297,467

273,467
(132,000)
141,467

3,000
300,467
(99,000)
201,467

273,467
(132,000)
141,467

297,467
(96,000)
201,467

ในระหว่างปี 2563 สถาบันการเงินได้ผอ่ นผันการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้ง 3 วงเงิน ให้แก่บริ ษทั ดังนี้
- ส่ วนของเงินต้นเริ่ มชาระเงินต้น ปรับตารางการชาระเงินต้นใหม่ ดังนี้
ล้านบาท
งวดเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 งวดละ
36.00
งวดเดือนธันวาคม 2564
24.00
งวดเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 งวดละ
35.60
งวดสุ ดท้ายเดือนธันวาคม 2565
ชาระเงินต้นส่ วนที่
เหลือทั้งหมด
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ส่ วนที่ 1 ดอกเบี้ยค้างชาระในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 จานวนเงิน 2,742,165 บาท
ต้องชาระคืนตามเงื่อนไข ดังนี้
งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ
685,541 บาท
งวดเดือนกันยายน 2564
ชาระเงินดอกเบี้ย
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด
ส่ วนที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็ นต้นไปชาระดอกเบี้ยตามปกติอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
ภายใต้สั ญญาเงิ นกู้ยืม ระยะยาว บริ ษ ทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการดารงอัตราส่ วนหนี้ สิ น
ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่เกิ น 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รับจดหมายผ่อนผัน
จากธนาคารเกี่ ยวกับเงื่อนไขการดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงบการเงินปี 2563 แต่มี
การกาหนดเงื่อนไขบางประการสาหรับปี 2564 โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด ๆ
24. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
99,539
84,892

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
6,561
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,312
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(6,609)
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานสิ้นปี
100,803

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
91,360
77,422

7,427
1,242
11,476

5,374
1,156
-

6,749
1,091
10,373

20,069
378
(15,068)
(10,877)
99,539

(6,609)
91,281

17,689
3,402
(14,593)
(10,773)
91,360
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวม

พันบาท

งบการเงินรวม
2563
2562
3,532
(1,469)
4,341
21,614
7,873
20,145

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,951
(1,318)
3,579
19,531
6,530
18,213

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
ร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
1.30 - 1.40
1.30 - 1.40
0.00 - 6.00
0.00 - 6.00
1.90 - 51.60
1.90 - 51.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.30 - 2.10
1.30 - 2.10
10.50 - 51.60 10.50 - 51.60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นของเงินเดือน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(4)
4

(2)
2

(2)
3

(2)
2

4
(1)

4
(1)

3
-

2
-

(8)
10

(9)
11

(7)
8

(8)
9

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ลงราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยก าหนด
อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สาหรับลู กจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิท ธิ
ได้รับ ค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่า ค่ า จ้า งอัต ราสุ ด ท้า ย 400 วัน จากปั จ จุ บ ัน อัต ราค่ า ชดเชยสู ง สุ ด คื อ 300 วัน
โดยพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
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รายาการเคลื่อนไหวของส่ วนเกิ นจากการตีราคาสิ นทรัพย์-สุ ทธิ จากภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ยอดคงเหลือต้นปี
993,986
735,120
ตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม (ลด)
(188,123)
323,583
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
(14,160)
ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่ม (ลด)
40,497
(64,717)
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
832,200
993,986
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์น้ ี ไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
26. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บ ทบัญ ญัติข องมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ นสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
ล้านบาท

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การข้อมูลข่าว
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2563
2562
351
496
44
104
69
95
21
70
32
63
(8)
28
24
1
21
1
20
4
17
15
16
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
274
392
44
94
67
83
14
59
(10)
7
1
16
12
16
2
13
15
16
11
191
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ภาษี เงิ นได้คานวณขึ้นจากขาดทุ นก่อนภาษีเงิ นได้สาหรับปี หลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีและหักออกด้วยรายได้ต่าง ๆ ที่ไม่ตอ้ งรวมเป็ นรายได้ใน
การคานวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
28.1 ส่ วนประกอบหลักของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงิ นได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้สาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี
รวม
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ :
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนเกินจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

-

-

5,922
5,922

179,903
179,903

(260)
(260)

166,623
166,623

40,497
40,497

1,076
(64,717)
(63,641)

40,497
40,497

1,300
(64,717)
(63,417)

28.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท

ขาดทุนสาหรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของปี ก่อน
รายการปรับปรุ งหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของปี ก่อน
ผลขาดทุนทางภาษีสาหรับปี ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี
ผลทางภาษีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื และเงินลงทุน
ซึ่ งไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักในการ
คานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรทางภาษี
อื่นๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2563
2562
(380,690)
(539,115)
20
20
(76,138)
(107,823)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(290,949)
(545,914)
20
20
(58,190)
(109,183)

53,740
3,923

(89,996)
-

49,402
-

(96,596)
-

9,153

10,493

147

-

-

-

5,940

38,201

3,393
7
70,216
(5,922)

8,437
(1,014)
(72,080)
(179,903)

2,961
58,450
260

955
(57,440)
(166,623)
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ขาดทุ น ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานค านวณโดยหารขาดทุ น ส าหรั บ ปี ส่ ว นที่ เป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
2563
2562
(364,941)
(308,763)
500,000
500,000
(0.73)
(0.62)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(291,209)
(379,291)
500,000
500,000
(0.58)
(0.76)

30. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
 ส่ วนงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา
 ส่ วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
 ส่ วนงานอื่น ๆ
ผู ้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ดสอบทานผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุ ป ระสงค์ในการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน บริ ษ ัท
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์
รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวม
ในงบการเงิน
การบันทึกบัญชี สาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สาหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
ล้านบาท

สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา
2563
2562
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
กาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงานก่ อน
ค่ าใช้ จ่าย ในการบริหารและอื่น ๆ

ผลิตรายการโทรทัศน์
2563
2562

281
4

588
8

64
-

124
-

(112)

(134)

(9)

(12)

อื่น ๆ
2563

2562

รวมส่วนงาน
2563
2562

ตัดรายการระหว่างกัน
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

110
-

89
-

455
4

801
8

(4)

(8)

455
-

801
-

9

54

(112)

(92)

5

8

(107)

(84)
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พสาหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความ
สมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริ ษทั จ่ายเงินสมทบ
เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 - 8 ของเงินเดือนของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ ยงชี พนี้ ได้จดทะเบียนเป็ น
กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ ตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
พ.ศ. 2530 และจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชี พสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 เป็ นจานวนเงิน 11 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท และ 13
ล้านบาท) ตามลาดับ
32. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริ การระยะยาว
32.1.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การเกี่ ยวกับสัญญาจ้างงาน สัญญาบารุ งรักษาระบบ และ
สัญญาบริ การอื่นๆ กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีค่าบริ การที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
43
2 - 3 ปี
24
32.1.2 บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าได้ทาสัญญาเพื่อรับอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าจากบริ ษทั ใน
ต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้าตกลงที่ จะจ่ายค่ าตอบแทนให้แก่ คู่ สั ญ ญาตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
32.1.3 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาบริ การอาคารสานักงาน 2 ฉบับ กาหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 10 เดือน วันที่
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยชาระค่าบริ การอัตราเดือนละ 0.03 ล้านบาท
32.2 การค้ าประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 10.01 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

1,341

1,341

ล้านบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

1,544

1,544

34. เครื่ องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 “เครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลู กหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกู้
ยืมระยะยาว บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่ าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลู กหนี้ การค้าและเงิ นให้
กูย้ ืมระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกเหนือจากจานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผื่อผลขาดทุนไว้แล้ว
นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ย
จากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลู กหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

- 58 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบัน
การเงิ น เงิ นให้ กู้ยืม ระยะสั้ นแก่ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้ น จาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก
ตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

-

3
85
88

3
85
88

0.10 - 0.75
-

-

-

965
-

106

965
106

305
575
132
1,012

2,505
141
2,646

6
971

106

6
305
3,080
273
4,735

MMR, MOR
อ้างอิงกับอัตรา
MLR
4.50 - 5.25
4.30
5.25 - 5.50

- 59 ล้านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

-

-

1
1

5
219
224

6
219
225

0.10 - 0.75
-

-

-

982
-

124

982
124

161
99
260

201
201

6
988

124

6
161
300
1,573

MMR, MOR
อ้างอิงกับอัตรา
MLR
5.25
5.25 - 5.50

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

-

2
56

2
56

0.10 - 0.75
-

64
64

-

-

58

64
122

5.25 - 7.13

290
141
431

132
132

922
922

68
68

922
68
290
273
1,553

MMR, MOR
4.50 - 5.25
5.50

- 60 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

-

5
94

5
94

0.10 - 0.75
-

66
66

-

-

99

66
165

5.25 - 7.13

146
96
242

201
201

926
926

74
74

926
74
146
297
1,443

MMR, MOR
5.25
5.50

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยพิ จารณาว่าไม่ มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเนื่ องจากบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจัด อยู่ใ น
ประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม

3,025
85,139
-

3,025
85,139
-

2,374
55,618
64,300

2,374
55,618
64,300

7,623
1,640
97,427

7,623
1,640
97,427

3,592
264
126,148

3,592
264
126,148

- 61 พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
รวม

965,125
105,665

965,125
105,665

922,185
67,884

922,185
67,884

5,880
305,000
17,786
3,080
273,467
1,679,003

5,880
305,000
17,786
3,080
273,467
1,679,003

290,000
13,232
273,467
1,566,768

290,000
13,232
273,467
1,566,768

35. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงิ น และโครงสร้ า งของเงิ น ทุ น ที่ เหมาะสมและการด ารงไว้ซ่ ึ งสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องต่ อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริ หารจัดการทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนดังนี้
อัตราส่วน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
(8.33) : 1
6.65 : 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(11.14) : 1
6.69 : 1

36. เรื่ องทีส่ าคัญ
36.1 แผนงานการแก้ไขฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้มี ก ารจัด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล แก่ ผู ล้ งทุ น และผู ้ที่
เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 1/2563 ได้ช้ ี แจงแผนการแก้ไขฐานะการเงินที่บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่ อง คือ การปรับโครงสร้างบริ ษทั ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของธุ รกิจ รวมถึง
ควบคุ ม ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายที่ ไม่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน อาทิ การเข้าท ารายการจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั (ศู นย์การพิ ม พ์และจัดจาหน่ าย (บางนา) และอาคารส านัก งาน (คลองเตย))
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

- 62 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการจัดประชุ มเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผูล้ งทุ นและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
(Public Presentation) ครั้ งที่ 2/2563 ได้ช้ ี แจงแผนการแก้ไขฐานะการเงิ นที่ บ ริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ มาอย่าง
ต่อเนื่ อง คือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และลูกค้าโฆษณา ด้วยการสร้างทีมการตลาดที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Branding และ Digital, สร้างทีม Strategy
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการทาการตลาดเชิ งรุ ก รวมถึ งพัฒนาช่ องทางสื่ อ Digital เพื่อเสริ มสร้างรายได้
ทดแทนรายได้ในส่ วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ลดลง ด้วยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ การให้ตอบรับ
กับผูอ้ ่ านและตลาดในปั จจุ บ นั ขยายฐานผูอ้ ่าน Online ให้มากขึ้ น เพิ่ มช่ องทางในการให้บริ การเพื่ อ
รองรั บการเข้าถึ ง ของผู บ้ ริ โภคให้ มากขึ้ น โดยเฉพาะสื่ อ Social Media และพัฒนาระบบ Customer
Relationship Management (CRM) และฐานข้อมูลลูกค้าผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
และเมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษ ัท ได้มี ก ารจัดประชุ มเพื่ อให้ ข ้อมู ล แก่ ผู ล้ งทุ นและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 3/2563 ได้ช้ ี แจงแผนการแก้ไขฐานะการเงินที่บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ
มาอย่างต่ อเนื่ องการพัฒนาทักษะพนักงานและเพิ่ มบุ คคลากรด้านสื่ อ Digital ด้วยการเพิ่ มทักษะการ
ทางาน โดยการจัดอบรม Training ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ ยวกับสื่ อ Digital จัดหาบุคลากรที่มีความชานาญ
มาร่ วมพัฒนาสื่ อ Digital ว่าจ้างที่ ป รึ ก ษาเข้ามาร่ วมวางแผนงานและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ด้าน Digital
ตลอดจนสร้ างสิ นค้าใหม่ภายใต้ชื่อ Brand ของ Bangkok Post Group เพื่อเสริ มรายได้ อาทิ การจัดงาน
สัมมนา กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย การทาประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรต่างๆ การจัด Masterclass เป็ นต้น
รวมทั้งลดการว่าจ้างพนักงานบางส่ วน และโยกย้ายพนักงานภายในที่มีทกั ษะที่เหมาะสมกับงาน ให้รับ
หน้าที่ที่สอดรับกับความต้องการของตลาด และยังรวมถึ งแนวทางโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ เช่ น
การซื้ อขายสิ นค้าธุ รกิจออนไลน์ การจัดการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา การสร้างรายได้จากระบบสมาชิ ก
หรื อลูกค้าผูอ้ ่าน การเปิ ดสอนหลักสู ตรพิเศษและการเป็ นที่ปรึ กษาธุ รกิจ เป็ นต้น
36.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปั จจุบนั ได้ขยาย
วงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จและมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรับรู ้และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าว และทาการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
37. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติดงั นี้
1. อนุ ม ตั ิ ผลการประกวดราคาขายทรัพ ย์สิ น ได้แก่ ศู นย์ก ารพิ ม พ์และจัดจาหน่ าย (บางนา) และ
อาคารส านัก งาน (คลองเตย) ให้แก่ บ ริ ษทั ที่ ดินร่ มรื่ น จากัด ซึ่ งเป็ นบุ ค คลเกี่ ยวโยง มู ลค่ารวม 1,226.21
ล้านบาท ซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดการประมูลเพื่อหาผู ซ้ ้ื ออสังหาริ มทรัพย์ท้ งั สองแห่ งโดยลงประกาศ โฆษณา
ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยกาหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 13 มกราคม 2564 ทาการเปิ ดซอง
ประกวดราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้บริ ษทั ที่ดินร่ มรื่ น จากัด เป็ นผูช้ นะการประมูล

- 63 2. อนุ ม ัติ ก ารเข้าท าสั ญ ญาเช่ ากลั บ พื้ น ที่ อ าคารส านั ก งาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่ เกิ น 9,000
ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตร จากบริ ษทั ที่ดิน
ร่ มรื่ น จากัด
อย่างไรก็ตาม การท ารายการในข้อ 1 และข้อ 2 นั้นจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผู ้ถือหุ ้นด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นับรวม
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ได้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

