
 
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 



รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและ           
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ               
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลใน         
งบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้  าการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
เสนอรายงานการสอบบญัชีแต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ         
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี                     
10 กุมภาพนัธ์ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2553  



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552  30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87,743               70,897               28,225               27,543               

ลกูหนี.การคา้ 2

   กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 -                     -                         6,688                 -                         

   กิจการที/ไม่เกี/ยวขอ้งกนั 393,244             360,641             302,024             293,940             

   หกั: ค่าเผื/อหนี.สงสัยจะสูญ (15,136)              (12,276)              (14,683)              (12,022)              

           ค่าเผื/อสินคา้รับคืน (7,145)                (7,986)                (7,145)                (7,986)                

ลกูหนี.การคา้ - สุทธิ 370,963             340,379             286,884             273,932             

ลกูหนี. กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 4                        10                      134                    50                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 -                         -                         6,120                 -                         

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4 91,291               82,835               86,600               80,150               

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี 5 4,145                 -                         -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 32,085               17,651               30,518               16,761               

   อื/นๆ 17,187               18,574               12,888               12,187               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 603,418             530,346             451,369             410,623             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - สุทธิ 3 -                         480                    -                         480                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         106,017             100,917             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 7 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาวอื/น 16                      16                      16                      16                      

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 1,028,132          1,105,901          1,023,716          1,102,700          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ - สุทธิ 9 108,128             98,560               107,146             97,468               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น

   ค่าความนิยม 6 53,769               53,769               -                         -                         

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 61,219               61,889               44,963               50,318               

   อื/นๆ 1,683                 1,429                 423                    232                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,252,947          1,322,044          1,282,281          1,352,131          
รวมสินทรัพย์ 1,856,365          1,852,390          1,733,650          1,762,754          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552  30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี%สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี%สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากธนาคาร 600,000             570,000             580,000             570,000             

เงินกูย้มืระยะสั.นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 5,880                 -                         -                         -                         

เจา้หนี.การคา้

   กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 3 4,978                 5,213                 19,664               20,264               

   กิจการที/ไม่เกี/ยวขอ้งกนั 93,928               85,068               53,436               43,007               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 10 80,000               107,500             80,000               107,500             

หนี. สินหมุนเวยีนอื/น

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 64,793               53,371               58,693               50,402               

   เจา้หนื.อื/น 23,329               20,702               21,629               20,702               

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,394                 5,443                 -                         -                         

   ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 73,444               68,681               69,009               64,443               

   อื/น ๆ 64,143               56,246               51,915               45,398               

รวมหนี. สินหมุนเวยีนอื/น 229,103             204,443             201,246             180,945             

รวมหนี%สินหมุนเวยีน 1,013,889          972,224             934,346             921,716             

หนี%สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที/ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ/งปี 10 30,000               102,500             30,000               102,500             

รวมหนี%สินไม่หมุนเวยีน 30,000               102,500             30,000               102,500             

รวมหนี%สิน 1,043,889          1,074,724          964,346             1,024,216          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552  30 กนัยายน 2553  31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 505,000             505,000             505,000             505,000             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000             500,000             500,000             500,000             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,500               50,500               50,500               50,500               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 261,976             227,166             218,804             188,038             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 812,476             777,666             769,304             738,538             

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 812,476             777,666             769,304             738,538             
รวมหนี%สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,856,365          1,852,390          1,733,650          1,762,754          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 456,935             376,611             398,569             308,166             

ตน้ทุนขายและบริการ (307,118)            (283,391)            (261,063)            (253,677)            

กาํไรขั%นต้น 149,817             93,220               137,506             54,489               

ค่าใชจ่้ายในการขาย (62,300)              (61,720)              (67,600)              (52,224)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42,314)              (42,653)              (33,270)              (32,750)              

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 (18,989)              (17,527)              (12,155)              (12,715)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ 26,214               (28,680)              24,481               (43,200)              

รายไดอ้ื/น

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 327                    427                    327                    427                    

   โอนกลบัค่าเผื/อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 3 480                    -                         480                    -                         

   รายไดอ้ื/น ๆ 5,890                 5,184                 6,439                 4,710                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 32,911               (23,069)              31,727               (38,063)              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,406)                (6,305)                (5,343)                (6,305)                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27,505               (29,374)              26,384               (44,368)              

ภาษีเงินได้ 12 (7,696)                6,177                 (6,677)                11,006               

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 19,809               (23,197)              19,707               (33,362)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 21,919               (23,197)              19,707               (33,362)              

ส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (2,110)                -                         

19,809               (23,197)              

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.04                   (0.05)                  0.04                   (0.07)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 1,270,669          1,178,968          1,091,162          1,001,770          

ตน้ทุนขายและบริการ (887,987)            (891,956)            (776,654)            (797,076)            

กาํไรขั%นต้น 382,682             287,012             314,508             204,694             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (168,643)            (165,318)            (162,924)            (148,981)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,350)            (120,493)            (95,286)              (100,499)            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 (54,016)              (52,887)              (36,465)              (38,232)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ 42,673               (51,686)              19,833               (83,018)              

รายไดอ้ื/น

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 327                    1,602                 327                    1,602                 

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         15,000               17,340               

   โอนกลบัค่าเผื/อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 3 960                    -                         960                    -                         

   รายไดอ้ื/น ๆ 15,730               15,387               16,612               14,108               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 59,690               (34,697)              52,732               (49,968)              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,674)              (20,727)              (16,611)              (20,727)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 43,016               (55,424)              36,121               (70,695)              

ภาษีเงินได้ 12 (13,106)              10,917               (5,355)                21,901               

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 29,910               (44,507)              30,766               (48,794)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 34,810               (44,507)              30,766               (48,794)              

ส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (4,900)                -                         

29,910               (44,507)              

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.07                   (0.09)                  0.06                   (0.10)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวันที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

หุน้สามญั

ที/ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของผูถ้ือ ส่วนของผูถ้ือหุน้

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ของบริษทัใหญ่ ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 500,000                   50,500                     355,097                   905,597                   -                               905,597                   
ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด - - (44,507)                    (44,507)                    -                               (44,507)                    
รายได้และค่าใช้จ่ายทั%งสิ%นที,รับรู้สําหรับงวด -                               -                               (44,507)                    (44,507)                    -                               (44,507)                    
เงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                               -                               (30,000)                    (30,000)                    -                               (30,000)                    
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 30 กนัยายน 2552 500,000                   50,500                     280,590                   831,090                   -                               831,090                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที, 31 ธันวาคม 2552 500,000                   50,500                     227,166                   777,666                   -                               777,666                   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด - -                               34,810                     34,810                     (4,900)                      29,910                     

รวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั%งสิ%นที,รับรู้สําหรับงวด -                               -                               34,810                     34,810                     (4,900)                      29,910                     

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ,มขึ%น

   จากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -                               -                               -                               -                               4,900                       4,900                       
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 30 กนัยายน 2553 500,000                   50,500                     261,976                   812,476                   -                               812,476                   

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พับลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวันที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

หุน้สามญั

ที/ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ -

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 31 ธันวาคม 2551 500,000                       50,500                         309,068                       859,568                       
ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด - - (48,794)                        (48,794)                        
รายได้และค่าใช้จ่ายทั%งสิ%นที,รับรู้สําหรับงวด -                                   -                                   (48,794)                        (48,794)                        
เงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                                   -                                   (30,000)                        (30,000)                        
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 30 กนัยายน 2552 500,000                       50,500                         230,274                       780,774                       

ยอดคงเหลอื ณ วันที, 31 ธันวาคม 2552 500,000                       50,500                         188,038                       738,538                       

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - 30,766                         30,766                         

รายได้และค่าใช้จ่ายทั%งสิ%นที,รับรู้สําหรับงวด -                                   -                                   30,766                         30,766                         
ยอดคงเหลอื ณ วันที, 30 กนัยายน 2553 500,000                       50,500                         218,804                       769,304                       

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.

กาํไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี 43,016               (55,424)              36,121               (70,695)              

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผื/อหนี.สงสัยจะสูญ (โอนกลบับญัชี) 2,860                 (2,051)                2,661                 -                         

   โอนกลบับญัชีค่าเผื/อสินคา้รับคืน (841)                   (3,181)                (841)                   (3,181)                

   ค่าเผื/อมูลค่าสินคา้ลดลง (โอนกลบับญัชี) 3,747                 (2,664)                3,777                 (2,403)                

   โอนกลบัค่าเผื/อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม (960)                   -                         (960)                   -                         

   ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101,825             95,638               98,031               94,134               

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                         -                         (15,000)              (17,340)              

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (327)                   (1,602)                (327)                   (1,602)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี.ย 16,674               20,727               16,611               20,727               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 165,994             51,443               140,073             19,640               

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ/มขึ.น) 

   ลกูหนี.การคา้ (32,603)              30,009               (14,772)              12,006               

   ลกูหนี. กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 6                        (1)                       (84)                     (7)                       

   สินคา้คงเหลือ (12,203)              130,915             (10,227)              129,575             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื/น 1,387                 9,430                 (701)                   13,686               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื/น (254)                   250                    (191)                   212                    

หนี. สินดาํเนินงานเพิ/มขึ.น (ลดลง) 

   เจา้หนี.การคา้ 8,625                 (15,692)              9,829                 (11,268)              

   หนี. สินหมุนเวยีนอื/น 25,175               (30,902)              19,497               (34,764)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 156,127             175,452             143,424             129,080             

   จ่ายดอกเบี.ย (17,486)              (21,520)              (17,423)              (21,520)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (28,916)              (26,421)              (13,757)              (12,490)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 109,725             127,511             112,244             95,070               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         15,000               30,000               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (5,100)                -                         

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         (6,120)                -                         

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 1,440                 -                         1,440                 -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 680                    2,667                 680                    2,667                 

เงินสดจ่ายซื.อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ (6,148)                -                         -                         -                         

เงินจ่ายเพื/อซื.ออุปกรณ์ (7,583)                (35,373)              (5,475)                (34,275)              

เงินจ่ายเพื/อซื.อคอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ (22,048)              (38,787)              (21,987)              (38,549)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (33,659)              (71,493)              (21,562)              (40,157)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั.นจากธนาคาร 30,000               53,217               10,000               53,217               

เงินกูย้มืระยะสั.นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 5,880                 -                         -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         40,000               -                         40,000               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (100,000)            (100,000)            (100,000)            (100,000)            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 4,900                 -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย -                         (30,000)              -                         (30,000)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (59,220)              (36,783)              (90,000)              (36,783)              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ,มขึ%นสุทธิ 16,846               19,235               682                    18,130               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 70,897               71,438               27,543               14,332               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 87,743               90,673               28,225               32,462               

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ,มเตมิ

รายการที/มิใช่เงินสด

   เจา้หนี.จากการซื.อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์เพิ/มขึ.น 395                    -                         -                         -                         

   เจา้หนี.จากการซื.ออุปกรณ์เพิ/มขึ.น 1,570                 3,010                 1,238                 2,596                 

   เจา้หนี.จากการซื.อคอมพวิเตอร์ซอฟแวร์เพิ/มขึ.น (ลดลง) 378                    (3,297)                378                    (3,297)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี.



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน ) (“บริษทัฯ ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการ
ผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 136 
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานก ารณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552
ยกเวน้ ตั้งแต่ ไตรมาส ท่ีสองของปี 2553  ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย โดย
บริษทัฯไดล้งทุนใน บริษทัยอ่ย แห่งใหม่ (บริษทั โพสต์ นิวส์ จ ากดั ) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 นอกจากน้ี  บริษทัฯมีเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวมท่ีน าม าใช้ เพิ่มเติม ตั้งแต่ ไตรมาส ท่ีสอง        
ของปี 2553 ดงัต่อไปน้ี 
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 ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่ อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน รวมและส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบดุลรวม 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัท่ีน ามาใชเ้พิ่มเติมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2553 ดงัต่อไปน้ี 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของ สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ ดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้
รายการคร้ังแรก สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่าย สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบ
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้
บ่งช้ีท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาก ารตดั
จ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่ายของ สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัทุกส้ินปีเป็น
อยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวธีิเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาการผลิตรายการข่าวทางโทรทศัน์ ซ่ึงมีอายหุน่ึงปี 

1.5 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อก มาตรฐานการ บญัชี
ฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าห รับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี      

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว  
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2. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายุ
หน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
ระยะเวลาคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,338 - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 4,012 - 

3-6 เดือน - - 1,338 - 

รวม - - 6,688 - 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 176,934 162,436 126,364 121,674 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 176,708 172,019 139,068 147,713 
3-6 เดือน 17,763 11,598 14,940 10,993 
7-12 เดือน 13,153 6,078 12,966 5,151 
มากกวา่ 12 เดือน 8,686 8,510 8,686 8,409 
รวม 393,244 360,641 302,024 293,940 
รวมลูกหน้ีการคา้ 393,244 360,641 308,712 293,940 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,136) (12,276) (14,683) (12,022) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (7,145) (7,986) (7,145) (7,986) 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 370,963 340,379 286,884 273,932 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการ
ก าหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
ซ้ือสินคา้ - - 7.9 6.8 - - 23.5 21.0 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1.5 1.5 - - 4.7 4.6 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 15.2 0.6 - - 15.4 3.3 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการ

โทรทศัน์ 
- - 16.0 - - - 26.7 - ราคาตามสญัญา 

ค่าโฆษณาจ่าย - - 15.3 0.6 - - 16.1 3.2 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 0.5 - - - 0.8 - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีค่วบคุมร่วมกนั          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ
แลว้)          

ซ้ือสินคา้ 4.4 4.7 9.0 9.5 13.5 14.9 27.5 30.3 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - - - - - 0.1 0.1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 0.2 - - - 0.2 - ราคาตลาด 
ค่าโฆษณาจ่าย 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม          
รายไดค้่าโฆษณา - - - - - 0.6 - 0.6 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 อตัราดอกเบ้ียซ่ึง 
       

  
อา้งอิงกบัอตัรา 
MOR 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั - - 6,688 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,688 - 

     
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย - - 126 37 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 4 10 8 13 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10 134 50 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั - - 6,120 - 

 ในระหวา่งไตรมาส ท่ีสองของปี 2553 บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั ไดรั้บเงินกูย้มืจ  านวน 6.1 ลา้นบาท 
จากบริษทัฯ  โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและ มีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม      

บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั 960 2,400 960 2,400 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (960) (1,920) (960) (1,920) 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 480 - 480 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 
 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2551 บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั ไดรั้บเงินกูย้ื มจ านวน 2.4 ลา้นบาท 
จากบริษทัฯ โดยเงินใหกู้ย้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียประเภทเงินเบิกเกินบญัชีท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกหน้ีชั้นดี (MOR) ในเดือนมกราคม 
2553 เมษายน 2553 และกนัยายน 2553 บริษทัดงักล่าวไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจ  านวนงวดละ 0.5 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินจ านวนประมาณ 1.5 ลา้นบาท แก่บริษทัฯ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย      
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  - - 8,851 7,947 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั  - - 653 1,679 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 9,504 9,626 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      

บริษทั โพสต-์เอซีพี จ ากดั  4,978 5,213 10,160 10,638 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,978 5,213 10,160 10,638 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,978 5,213 19,664 20,264 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได้
จ่ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม  และเงินบ าเหน็จ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวน ตามท่ี
แสดงแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 15.5 ก) 
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4. ค่าเผือ่มูลค่าสินค้าลดลง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ การลดลงของ มูลค่าสินคา้ คงเหลือส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 14,128 4,015 
บวก: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

 บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 3,747 3,777 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 17,875 7,792 

5. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้ อุปกรณ์เป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์ ส าหรับใชใ้นการด าเนินงาน ในฐานะผูร่้วมผลิตรายการ   
ข่าวประจ าวนัเพื่อเผ ยแพร่ทางโทรทศัน์ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผู ้
จดัหาและมีสิทธิในการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวภายใตส้ัญญากบัหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.7 ซ่ึงกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นดงักล่าว จะตกเป็นของ หน่วยงาน
รัฐบาลดงักล่าวนบัจากวนัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั้น 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิ การใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชีส าหรับงว ดเกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 

งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,543 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,398) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553 4,145 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม 
วธีิราคาทุน 

  ร้อยละ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จ ากดั 25 100 25 25 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 50,000 49 2 2 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย จ ากดั อีกร้อยละ 51)     

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 25,000 100 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั 10,000 51 5,100 - 

รวม   106,017 100,917 

ในระหวา่ง ไตรมาส ท่ีสองของปี 2553  บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญั ใหม่ของบริษทัยอ่ย แห่งใหม่ 
(บริษทั โพสต์ นิวส์ จ ากดั) จ านวน 51,000 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน  
5.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2553 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ  ากดั เป็นจ านวน 15.0 ลา้นบาท  บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินปันผลจ านวนน้ีเป็นเ งินปันผลรับใน      
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับไตรมาสท่ีสองของปี 2553 

ในระหวา่งไตรมาส ท่ีสองของปี 2552 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ  ากดั เป็นจ านวน 30.0 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินปันผลรับจ านวน 12.7 ลา้นบาท โดยหกั
จากบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเงินปันผลรับจ านวนดงักล่าวถือเป็นการคืนเงินลงทุนและ
ท่ีเหลือจ านวน 17.3 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นเงินปันผลรับในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับ ไตร
มาสท่ีสองของปี 2552 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2553 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั ไดรั้บเงินปันผล
จ านวน 17 .9 ลา้นบาท จาก บริษทั โพสต-์ เอซีพี จ  ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ            
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั มีส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ในบริษทัดงักล่าว  เงินปันผล
ดงักล่าวถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปี 2553 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั ไดรั้บเงินปันผล
จ านวน 17.9 ลา้นบาท จาก บริษทั โพสต-์ เอซีพี จ  ากดั เงินปันผลดงักล่าวถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาส    
ท่ีสองของปี 2552 
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มูลค่าของเงินลงทุนท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ี สินท่ีระบุไดข้องบริษทั โพสต ์
อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย  จ ากดั ณ วนัท่ีบริษทัฯลงทุนเพิ่ม ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2551 มี
จ านวน 59.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าความนิยมในงบดุลรวม ต่อมา ค่าความนิยมจ านวนน้ีลดลงเป็น
จ านวน 5.5 ลา้นบาท เหลือ 53.8 ลา้นบาท เน่ืองจากการ เร่ิมถือปฏิบติันโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษี
เงินไดโ้ดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั ในระหวา่งปี 2552 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน มลูค่าเงินลงทุน 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 
 ร้อยละ 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั 40 10,000 10,000 2,704 2,704 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (2,704) (2,704) 
สุทธิ    - - 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มลูค่าตามบญัชีตาม 
วีธีราคาทุน - สุทธิ 

 ร้อยละ 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั 40 10,000 10,000 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน  (10,000) (10,000) 
สุทธิ  - - 

8. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 1,105,901 1,102,700 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,153 6,713 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (252) (252) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (86,670) (85,445) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553 1,028,132 1,023,716 
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9. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญั ชีคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 98,560 97,468 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 22,426 22,365 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

 
(101) (101) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (12,757) (12,586) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553 108,128 107,146 

10. เงินกู้ยมืระยะยาว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย   

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
1 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ

หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั 
MLR* 

ทุกหกเดือน งวดละ 50 ลา้น
บาท เร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2549 

- 50,000 

2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนด
ในสญัญา 

ทุกหกเดือน งวดละ 25 ลา้น
บาท เร่ิมตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2553 

50,000 100,000 

3 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั 
MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ลา้น
บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2553 

60,000 60,000 

รวม   110,000 210,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (80,000) (107,500) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,000 102,500 

(*MLR: อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูย้มืแบบมีก าหนดระยะเวลา) 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ของเงิน กู ้3 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข เก่ียวกบั การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2553  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 210,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (100,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 110,000 

11. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับงวด สามเดือนและ งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2553 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และร ายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบั บริษทัอ่ืน เป็นจ านวน  20.0 ลา้นบาทและ 
47.3 ลา้นบาท ตามล าดบั (2552: 18.4 ลา้นบาท และ 50.1 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 และ 2552 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2553 2552 2553 2552 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 3,384 4,732 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 4,312 (10,909) 6,677 (11,006) 
ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุน 7,696 (6,177) 6,677 (11,006) 

     
 (หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2553 2552 2553 2552 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 12,436 10,847 - - 
ภาษีเงินไดข้องปีก่อน - (485) - (485) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 670 (21,279) 5,355 (21,416) 
ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุน 13,106 (10,917) 5,355 (21,901) 
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 ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการค านวณข้ึนจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวก
กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่าย ในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายได้
ต่างๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

13. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (บาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลงวดสุดทา้ย
ส าหรับก าไรของปี 2551 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ วนัท่ี       
10 เมษายน 2552 30,000,000 0.06 

รวมส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2552 30,000,000  

14. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการหลกัในปัจจุบนั คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร
และหนงัสือ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ดงันั้น รายได ้ก าไร  (ขาดทุน) 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ืออุปกรณ์ ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
จ่ายช าระภายใน     

1 ปี 28.6 35.5 25.8 35.5 
2 ถึง 5 ปี 97.3 117.5 97.3 117.5 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553  บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพเ์ป็นจ านวน
ประมาณ 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 11.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 0.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 5.8 ลา้นบาท) 
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15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553 
บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตาม สัญญาดงักล่าวซ่ึงถึงก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  
เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.8 ลา้นบาท 

15.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทัในต่างประเทศ ซ่ึง
บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สั ญญาตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึง
อายขุองสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

สัญญา อายขุองสัญญา 
1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป   
2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ7 ปี และสามารถต่ออายไุด้

อีก 7 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 

15.5 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย แห่งหน่ึงในวงเงิน 
10.2 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553  บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 10.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552 : 4.4 ลา้นบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

15.6 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหม่ินประมาทจ า นวน 2 คดี และคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้ง
แรงงานจ านวน 2 คดี ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถ
คาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 
 

15.7 สัญญาทีส่ าคัญ 

 บริษทัฯได้รับคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงใหเ้ป็นผูร่้วมผลิต รายการ ข่าวประจ าวนัเพื่อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคล ากรผลิตข่าวและการใหบ้ริการโฆษณา ตามเง่ือนไขและจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวมีอายหุน่ึงปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 

16. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับ งวดสามเดือนและ งวด     
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน งวด
ปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ ตามท่ีเคยรายงานไว้  การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2552 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2552 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ่้ายในการขาย 61,720 76,572 165,318 201,367 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,653 27,801 120,493 84,444 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่ งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของ บริษทัฯเม่ือวนัท่ี                   
3 พฤศจิกายน 2553 
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