
 

บริษทั บางกอก โพสต ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ    
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ                                              
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                          
บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                                       
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                    
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีน อยา่งไรก็ตาม                                                
ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการตามแผนแกไ้ขสถานการณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทั                                                   
ยงัมีสินทรัพยร์วมสุทธิ ผูบ้ริหารเช่ือวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึน                                                       
โดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการใหส้ าเร็จตามแผน
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์และการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต ดงันั้นจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึง
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 เร่ืองการแกไ้ขสถานการณ์
และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯจะถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” (Caution)  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2562 



บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,713                 8,780                 2,527                 6,963                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 246,882             387,999             116,442             177,342             
สินคา้คงเหลือ 4 46,539               69,858               21,766               33,584               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         63,377               66,677               
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 98,291               90,707               55,911               52,422               
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 24,592               31,395               12,101               10,944               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 420,017             588,739             272,124             347,932             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         206,473             206,473             
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 6,259                 10,116               -                         -                         
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 -                         -                         -                         -                         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8 -                         -                         -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,407,801          1,450,416          1,396,210          1,436,542          
คา่ความนิยม 94,851 94,851               -                         -                         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 10 77,506 86,449               44,637               49,934               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 55,297               50,398               40,656               36,365               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,968                 3,014                 263                    403                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,644,682          1,695,244          1,688,239          1,729,717          
รวมสินทรัพย์ 2,064,699          2,283,983          1,960,363          2,077,649          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 968,246             936,176             922,011             873,719             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 146,141             198,390             91,325               111,565             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 5,880                 5,880                 -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 2 50,000               -                         50,000               -                         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 82,000               64,000               78,000               60,000               
คา่สมาชิกรอตดับญัชี 40,375               46,252               35,604               40,844               
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 32,151               56,201               22,554               34,058               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,324,793          1,306,899          1,199,494          1,120,186          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 250,467             300,467             249,467             297,467             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 188,162             188,617             183,780             183,780             
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 81,042               84,892               76,025               77,422               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 519,671             573,976             509,272             558,669             
รวมหนีสิ้น 1,844,464          1,880,875          1,708,766          1,678,855          
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
         หุ้นสามญั 505,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 505,000             505,000             505,000             505,000             
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000             500,000             500,000             500,000             
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,500               50,500               50,500               50,500               
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,106,095)         (935,319)            (1,034,023)         (886,826)            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 735,120             735,120             735,120             735,120             
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 179,525             350,301             251,597             398,794             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,710               52,807               -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 220,235             403,108             251,597             398,794             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,064,699          2,283,983          1,960,363          2,077,649          

-                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขาย 36,032               52,033               34,742               50,640               
รายไดจ้ากการบริการ 139,867             258,415             88,105               140,552             
ตน้ทนุขายและบริการ (166,764)            (251,894)            (113,729)            (155,798)            
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 9,135                 58,554               9,118                 35,394               
คา่ใชจ่้ายในการขาย (40,878)              (34,129)              (33,998)              (23,967)              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (50,767)              (51,384)              (36,585)              (41,071)              
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (82,510)              (26,959)              (61,465)              (29,644)              
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 (3,391)                265                    -                         -                         
รายไดอ่ื้น 5,111 7,684 8,583                 11,207               
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (80,790)              (19,010)              (52,882)              (18,437)              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (18,941)              (16,838)              (18,140)              (15,946)              
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (99,731)              (35,848)              (71,022)              (34,383)              
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 3,080                 6,733                 2,165                 6,234                 
ขาดทุนส าหรับงวด (96,651)              (29,115)              (68,857)              (28,149)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,845                 -                         -                         -                         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (148)                   -                         -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 2,697                 -                         -                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (93,954)              (29,115)              (68,857)              (28,149)              

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (88,736)              (28,229)              (68,857)              (28,149)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,915)                (886)                   

(96,651)              (29,115)              
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (86,039)              (28,229)              (68,857)              (28,149)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,915)                (886)                   

(93,954)              (29,115)              

ขาดทุนต่อหุ้น 17
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.18)                  (0.06)                  (0.14)                  (0.06)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขาย 83,469               108,780             80,892               105,513             
รายไดจ้ากการบริการ 300,777             480,483             184,630             271,322             
ตน้ทนุขายและบริการ (388,605)            (502,212)            (282,033)            (329,165)            
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (4,359)                87,051               (16,511)              47,670               
คา่ใชจ่้ายในการขาย (69,412)              (72,376)              (53,932)              (51,813)              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (102,517)            (103,768)            (77,425)              (81,307)              
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (176,288)            (89,093)              (147,868)            (85,450)              
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 6 (3,857)                982                    -                         -                         
รายไดอ่ื้น 11,196 16,092 17,833               23,344               
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (168,949)            (72,019)              (130,035)            (62,106)              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (37,304)              (32,846)              (35,508)              (31,355)              
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (206,253)            (104,865)            (165,543)            (93,461)              
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 8,959                 17,267               7,102                 16,955               
ขาดทุนส าหรับงวด (197,294)            (87,598)              (158,441)            (76,506)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18,026               -                         14,055               -                         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (3,605)                -                         (2,811)                -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 14,421               -                         11,244               -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (182,873)            (87,598)              (147,197)            (76,506)              

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (185,197)            (87,084)              (158,441)            (76,506)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,097)              (514)                   

(197,294)            (87,598)              
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (170,776)            (87,084)              (147,197)            (76,506)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,097)              (514)                   

(182,873)            (87,598)              

ขาดทุนต่อหุ้น 17
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.37)                  (0.17)                  (0.32)                  (0.15)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ขาดทนุก่อนภาษี (206,253)            (104,865)            (165,543)            (93,461)              
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (58)                     (7,911)                7,443                 53                      
   โอนกลบัคา่เผ่ือสินคา้รับคืน (635)                   (1,857)                (635)                   (2,033)                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 482                    1,105                 742                    1,105                 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 52,040               60,065               45,964               49,783               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และตดัจ าหน่ายอุปกรณ์
      และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (1,698)                (1,063)                (907)                   (1,063)                
   ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 3,857                 (982)                   -                         -                         
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,176               3,011                 12,658               2,340                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 37,304               32,846               35,508               31,355               
ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน   
    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (100,785)            (19,651)              (64,770)              (11,921)              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141,810             57,115               54,092               47,855               
   สินคา้คงเหลือ 22,837               9,776                 11,076               3,301                 
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,803                 5,495                 (1,157)                (715)                   
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 46                      3,289                 140                    71                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (50,405)              (51,794)              (18,401)              (32,711)              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (29,927)              (19,699)              (16,744)              (12,028)              
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,621)                (15,469)              (35,764)              (6,148)                
   จ่ายดอกเบ้ีย (38,415)              (27,541)              (36,614)              (30,945)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,584)                (11,124)              (3,489)                (6,100)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนนิงาน (55,620)              (54,134)              (75,867)              (43,193)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         3,300                 -                         
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ -                         6,326                 -                     -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,232                 1,066                 1,314                 1,066                 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,105)                (2,403)                (831)                   (1,979)                
เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (644)                   (17)                     (644)                   (17)                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 483                    4,972                 3,139                 (930)                   
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 32,070               59,899               48,292               50,472               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 50,000               -                         50,000               -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (32,000)              (6,000)                (30,000)              (5,000)                
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 50,070               53,899               68,292               45,472               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,067)                4,737                 (4,436)                1,349                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 8,780                 12,091               6,963                 8,509                 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 3,713                 16,828               2,527                 9,858                 

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 632                    1,365                 632                    1,365                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หุ้นสามญั ส่วนเกินทุน รวม รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีดิน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 500,000                   50,500                     (771,893)                  577,379                   577,379                   355,986                   52,732                     408,718                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - -                               (87,084)                    -                               -                               (87,084)                    (514)                         (87,598)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 500,000                   50,500                     (858,977)                  577,379                   577,379                   268,902                   52,218                     321,120                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 500,000                   50,500                     (935,319)                  735,120                   735,120                   350,301                   52,807                     403,108                   

ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                               (185,197)                  -                               -                               (185,197)                  (12,097)                    (197,294)                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - -                               14,421                     -                               -                               14,421                     -                               14,421                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               (170,776)                  -                               -                               (170,776)                  (12,097)                    (182,873)                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 500,000                   50,500                     (1,106,095)               735,120                   735,120                   179,525                   40,710                     220,235                   

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หุ้นสามญั ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม

ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาท่ีดิน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 500,000                    50,500                      (727,463)                   577,379                    577,379                    400,416                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - (76,506)                     -                                -                                (76,506)                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 500,000                    50,500                      (803,969)                   577,379                    577,379                    323,910                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 500,000                    50,500                      (886,826)                   735,120                    735,120                    398,794                    

ขาดทุนส าหรับงวด -                                -                                (158,441)                   -                                -                                (158,441)                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - 11,244                      -                                -                                11,244                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                (147,197)                   -                                -                                (147,197)                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 500,000                    50,500                      (1,034,023)                735,120                    735,120                    251,597                    

-                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ                 
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี 

 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่
สินทรัพยห์มุนเวยีน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการตามแผนแกไ้ขสถานการณ์
ทั้งในดา้นการด าเนินงาน การลงทุนและการบริหารดา้นการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทั
ยงัมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ืองโดยจะสามารถ
ด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์และการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคตไดส้ าเร็จ งบการเงิน
น้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินจึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์วา่กลุ่มบริษทัจะสามารถขายสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั                             
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562                               
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                                       
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                                    
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงิน                                 
ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้                                      
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์                                         
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                              
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                                
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ซ้ือสินคา้ - - 2 2 - - 4 5 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - - 1 - - - 1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 2 3 - - 5 6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ - - 2 2 - - 4 4 ราคาตามสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า 
ซ้ือสินคา้ 1 1 1 1 1 2 1 2 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - 1 - 1 - 1 - 1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ 2 3 1 1 4 5 2 2 ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย  - - 61,837 51,085 
การร่วมคา้ 366 2,487 305 1,211 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (57,661) (48,199) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 366 2,487 4,481 4,097 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย  - - 4,229 2,940 

การร่วมคา้ 1,227 2,964 650 1,871 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,227 2,964 4,879 4,811 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้ น                    
จากกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและ          
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  บริษทัยอ่ย 61,000 1,500 62,500 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 
บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 338,659 (4,800) 333,859 
  405,779 (3,300) 402,479 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (339,102) - (339,102) 

รวม   66,677 (3,300) 63,377 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 
 

เงินกูย้มื 

กรรมการ  การเป็นกรรมการ - 50,000 50,000 

ในระหว่างงวดบริษทัฯได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกรรมการในสกุลเงินบาทจ านวน 50 ล้านบาท          
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10 13 4 4 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18 22 8 9 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17 17 - 132 
 คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 44 35 - - 
  6 - 12 เดือน - 578 - 578 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61 630 - 710 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 73,967 141,770 47,197 68,174 
 คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 66,222 115,929 52,996 84,159 
  3 - 6 เดือน 11,976 10,731 3,866 8,709 
  6 - 12 เดือน 6,377 21,019 348 3,390 
  มากกวา่ 12 เดือน 32,839 34,983 10,658 15,372 
รวม 191,381 324,432 115,065 179,804 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,738) (18,135) (11,725) (15,083) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (1,661) (2,296) (1,661) (2,296) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 172,982 304,001 101,679 162,425 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 173,043 304,631 101,679 163,135 
ลูกหน้ีอ่ืน     
รายไดค้า้งรับ 73,534 81,511 10,282 10,820 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305 1,857 62,142 51,586 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (57,661) (48,199) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 73,839 83,368 14,763 14,207 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 246,882 387,999 116,442 177,342 
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 49,141 33,396 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บเพิ่มระหวา่งงวด 482 742 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 49,623 34,138 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 2 2 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั(1) 5,100 5,100 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั 178,690 178,690 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั 25,000 25,000 

รวม 309,682 309,682 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (103,209) (103,209) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 206,473 206,473 

 (1) บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั บางกอก 
 โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จ ากดั 11,500 11,500 6,259 10,116 

บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและรับรู้      
เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                                 
รับในระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั บางกอก                                    
โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จ  ากดั  (3,857) 982 - - - 6,326 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั 10,000 10,000 2,704 2,704 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ - - - - 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
   ราคาทุน 

 
ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
Singapore Press Holdings Limited 27,393 - 16 16 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน   (16) (16) 

สุทธิ   - - 

9. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,450,416 1,436,542 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 372 98 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                         
 ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (534) (407) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (42,453) (40,023) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 1,407,801 1,396,210 

 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 615 ล้านบาท                              
ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 86,449 49,934 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 644 644 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9,587) (5,941) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 77,506 44,637 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกดว้ยรายไดต่้าง ๆ              
ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 163 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (3,080) (6,896) (2,165) (6,234) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (3,080) (6,733) (2,165) (6,234) 

 
 (หน่วย: พนับาท)  

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 1,008 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (8,959) (18,275) (7,102) (16,955) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (8,959) (17,267) (7,102) (16,955) 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม   

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม   

2561 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 71,178 51,176 28,011 3,719 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 897,068 885,000 894,000 870,000 
รวม 968,246 936,176 922,011 873,719 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม   
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม   
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 650 1,871 3,254 4,792 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,429 100,175 13,087 35,126 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 627 1,093 1,625 19 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,244 66,644 38,878 43,796 
เจา้หน้ีอ่ืน 35,191 28,607 34,481 27,832 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 146,141 198,390 91,325 111,565 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562                      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 364,467 357,467 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (32,000) (30,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 332,467 327,467 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (82,000) (78,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 250,467 249,467 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงได้รับการผ่อนผนัจากธนาคารให้
สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมได้ส าหรับ                      
งบการเงินประจ าปี 2561 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ใน
ระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตจ านวน 12 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

17. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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18. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2562 

ส่ือส่ิงพิมพ์และ
โฆษณา 

ผลติรายการ
โทรทัศน์ อืน่ ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 135,383 22,213 18,303 175,899 - 175,899 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,854 278 - 4,132 (4,132) - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (31,270) (6,315) 5,627 (31,958) 215 (31,743) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561 

ส่ือส่ิงพิมพ์และ
โฆษณา 

ผลติรายการ
โทรทัศน์ อืน่ ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 235,436 55,962 21,467 312,865 - 312,865 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,377 - - 3,377 (3,377) - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (10,089) 6,026 27,165 23,102 1,323 24,425 
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 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 

ส่ือส่ิงพิมพ์และ
โฆษณา 

ผลติรายการ
โทรทัศน์ อืน่ ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 289,135 49,888 45,223 384,246 - 384,246 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5,699 278 - 5,977 (5,977) - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (89,851) (6,693) 19,960 (76,584) 2,813 (73,771) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

ส่ือส่ิงพิมพ์และ
โฆษณา 

ผลติรายการ
โทรทัศน์ อืน่ ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้            
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 434,659 121,211 38,021 593,891 - 593,891 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,219 166 - 6,385 (6,385) - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (31,173) 16,020 27,399 12,246 2,429 14,675 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบักิจการ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคาร การซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อการท าบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 10 66 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 165 
มากกวา่ 5 ปี - 51 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ท าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าจากบริษัทใน
ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

19.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 15 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการใหม่ส าหรับรายการบางรายการท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และเพื่อให้สอดคล้องกับ                      
การน าเสนองบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนัดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายไดจ้ากการขาย 
 และใหบ้ริการ - 312,865 - 193,609 
รายไดจ้ากการขาย 52,033 - 50,640 - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 258,415 - 140,552 - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (34,129) (36,546) (23,967) (26,384) 
     
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายไดจ้ากการขาย 
 และใหบ้ริการ - 593,891 - 381,463 
รายไดจ้ากการขาย 108,780 - 105,513 - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 480,483 - 271,322 - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,376) (77,004) (51,813) (56,441) 

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีได้   
รายงานไว ้

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯมีเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ดงัน้ี 

21.1 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดมี้การท าขอ้ตกลงเพิ่มเติมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากัด โดยอ้างถึงสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นลงวนัท่ี 16 กันยายน 2558 ทั้งน้ี                                                 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตกลงท่ีจะโอนสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในอนาคต และโอนหุ้น
ของบริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั บางส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ
เพื่อช าระคืนเงินค่าหุน้ตามจ านวนท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งทั้งสองฝ่าย 

21.2 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 ได้พิจารณาเพื่อหา     
แนวทางแกไ้ขสถานการณ์และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกรณี
ท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯจะถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) ทั้งน้ี บริษทัฯจะได้น าเสนอแนวทาง                                
การแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัของผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัต่อไป 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือว ันท่ี                             
14 สิงหาคม 2562 
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