
 
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 
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รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ  
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ของบริษทั                              
โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั              
โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้  าการตรวจสอบงบการเงิน ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

งบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตรวจสอบโดย                   
ผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดต้รวจสอบตามมาตรฐานสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ
เสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ                
งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีอ่ืนไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว  
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งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลท่ีไดส้อบทาน
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดเ้สนอรายงานตามรายงานลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 วา่ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจาก
การสอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดย                
สภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 ตุลาคม 2554  
 



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,009             60,514               48,461               6,745                 

ลูกหนี/การคา้ 3

   กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 -                        -                        22,136               14,243               

   กิจการที0ไม่เกี0ยวขอ้งกนั 457,300             456,504             315,178             328,130             

   หกั:  ค่าเผื0อหนี/สงสยัจะสูญ (10,254)              (14,790)              (9,686)                (14,607)              

           ค่าเผื0อสินคา้รับคืน (5,704)                (7,355)                (5,704)                (7,355)                

ลูกหนี/การคา้ - สุทธิ 441,342             434,359             321,924             320,411             

ลูกหนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 4                        4                        438                    198                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 95,378               98,432               88,439               94,988               

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี 6 -                        2,567                 -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที0จ่าย 40,779               38,262               36,184               36,027               

   อื0นๆ 24,400               16,902               17,184               13,369               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 703,912             651,040             512,630             471,738             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                        -                        6,120                 6,120                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        106,017             106,017             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 8 -                        -                        -                        -                        

เงินลงทุนระยะยาวอื0น 16                      16                      16                      16                      

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 948,112             1,003,526          936,542             995,782             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,138               62,109               44,966               46,144               

ค่าความนิยม 53,769               53,769               -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

   ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ 10 105,948             108,367             103,747             107,347             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 4,558                 1,520                 1,280                 335                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,170,541          1,229,307          1,198,688          1,261,761          

รวมสินทรัพย์ 1,874,453          1,880,347          1,711,318          1,733,499          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี&สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี&สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั/นจากธนาคาร 63,000               575,000             43,000               555,000             

เจา้หนี/การคา้

   กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 4,441                 4,715                 22,541               18,471               

   กิจการที0ไม่เกี0ยวขอ้งกนั 117,933             103,353             70,402               57,791               

เจา้หนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 4                        -                        1,364                 -                        

เงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 -                        -                        8,000                 -                        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 11 130,000             80,000               130,000             80,000               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,498                 8,046                 -                        -                        

หนี/ สินหมุนเวียนอื0น

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 88,668               72,195               76,560               66,125               

   ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 71,399               73,426               65,596               69,111               

   อื0น ๆ 101,589             99,358               78,503               80,485               

รวมหนี/ สินหมุนเวียนอื0น 261,656             244,979             220,659             215,721             

รวมหนี&สินหมุนเวยีน 581,532             1,016,093          495,966             926,983             

หนี&สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,880                 5,880                 -                        -                        

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ0งปี 11 375,000             22,500               375,000             22,500               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.4 76,171               -                        74,927               -                        

รวมหนี&สินไม่หมุนเวยีน 457,051             28,380               449,927             22,500               

รวมหนี&สิน 1,038,583          1,044,473          945,893             949,483             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 280,674             285,374             214,925             233,516             

331,174             335,874             265,425             284,016             

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุ้น -                        -                        -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 831,174             835,874             765,425             784,016             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,696                 -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 835,870             835,874             765,425             784,016             

รวมหนี&สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,874,453          1,880,347          1,711,318          1,733,499          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ&นสุดวนัที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12 518,423             456,935             416,225             398,569             

ตน้ทุนขายและบริการ (328,705)            (307,118)            (278,349)            (261,063)            

กาํไรขั&นต้น 189,718             149,817             137,876             137,506             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (61,644)              (63,345)              (48,759)              (67,600)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (68,482)              (60,258)              (54,588)              (45,425)              

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 59,592               26,214               34,529               24,481               

รายไดอื้0น

   โอนกลบัค่าเผื0อผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม -                        480                    -                        480                    

   รายไดอื้0น ๆ 9,786                 6,217                 6,236                 6,766                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 69,378               32,911               40,765               31,727               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,778)                (5,406)                (6,400)                (5,343)                

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 62,600               27,505               34,365               26,384               

ภาษีเงินได้ 13 (18,249)              (7,696)                (10,232)              (6,677)                

กาํไรสําหรับงวด 44,351               19,809               24,133               19,707               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น -                        -                        -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,351               19,809               24,133               19,707               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 41,427               21,919               24,133               19,707               

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,924                 (2,110)                

44,351               19,809               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 41,427               21,919               24,133               19,707               

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,924                 (2,110)                

44,351               19,809               

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.08                   0.04                   0.05                   0.04                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ&นสุดวนัที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12 1,458,773          1,270,669          1,186,503          1,091,162          

ตน้ทุนขายและบริการ (960,220)            (887,987)            (817,699)            (776,654)            

กาํไรขั&นต้น 498,553             382,682             368,804             314,508             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (172,523)            (171,999)            (144,790)            (162,924)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (196,119)            (168,010)            (153,305)            (131,751)            

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 129,911             42,673               70,709               19,833               

รายไดอื้0น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        26,000               15,000               

   โอนกลบัค่าเผื0อผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม -                        960                    -                        960                    

   รายไดอื้0น ๆ 23,899               16,057               18,055               16,939               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 153,810             59,690               114,764             52,732               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (18,288)              (16,674)              (17,186)              (16,611)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 135,522             43,016               97,578               36,121               

ภาษีเงินได้ 13 (40,776)              (13,106)              (22,175)              (5,355)                

กาํไรสําหรับงวด 94,746               29,910               75,403               30,766               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น -                        -                        -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 94,746               29,910               75,403               30,766               

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 90,050               34,810               75,403               30,766               

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,696                 (4,900)                

94,746               29,910               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 90,050               34,810               75,403               30,766               

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,696                 (4,900)                

94,746               29,910               

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                   0.07                   0.15                   0.06                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวันที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที0ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที0ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              34,810                     34,810                     (4,900)                     29,910                     

เงินลงทุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              4,900                      4,900                       
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 กนัยายน 2553 500,000                   50,500                     261,976                   812,476                   -                              812,476                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 ธันวาคม 2553 500,000                   50,500                     285,374                   835,874                   -                              835,874                   

ผลสะสมจากการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี0ยวกบั
   ผลประโยชนข์องพนกังาน (หมายเหตุ 1.4) -                           -                              (49,750)                   (49,750)                   -                              (49,750)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              90,050                     90,050                     4,696                      94,746                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              (45,000)                   (45,000)                   -                              (45,000)                    
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 กนัยายน 2554 500,000                   50,500                     280,674                   831,174                   4,696                      835,870                   

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวันที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

หุน้สามญั

ที0ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 30,766                     30,766                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 กนัยายน 2553 500,000                   50,500                     218,804                   769,304                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 ธันวาคม 2553 500,000                   50,500                     233,516                   784,016                   

ผลสะสมจากการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี0ยวกบั
   ผลประโยชนข์องพนกังาน (หมายเหตุ 1.4) -                           -                              (48,994)                   (48,994)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 75,403                     75,403                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              (45,000)                   (45,000)                   
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 กนัยายน 2554 500,000                   50,500                     214,925                   765,425                   

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ&นสุดวนัที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 135,522             43,016               97,578               36,121               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผื0อหนี/สงสยัจะสูญ 1,573                 2,860                 1,112                 2,661                 

   โอนกลบับญัชีค่าเผื0อสินคา้รับคืน (1,651)                (841)                   (1,651)                (841)                   

   ค่าเผื0อมูลค่าสินคา้ลดลง 9,095                 3,747                 7,492                 3,777                 

   โอนกลบัค่าเผื0อผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัร่วม -                        (960)                   -                        (960)                   

   ค่าเสื0อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,815             101,825             97,451               98,031               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,120                 -                        4,936                 -                        

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (26,000)              (15,000)              

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (491)                   (327)                   (491)                   (327)                   

   โอนกลบัค่าเผื0อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (835)                   -                        (835)                   -                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 19,766               16,674               17,187               16,611               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 276,914             165,994             196,779             140,073             

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ0มขึ/น) 

   ลูกหนี/การคา้ (6,905)                (32,603)              (974)                   (14,772)              

   ลูกหนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั -                        6                        (240)                   (84)                     

   สินคา้คงเหลือ (6,041)                (12,203)              (943)                   (10,227)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น (7,498)                1,387                 13,168               (701)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น (3,038)                (254)                   (945)                   (191)                   

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ0มขึ/น (ลดลง) 

   เจา้หนี/การคา้ 14,306               8,625                 16,681               9,829                 

   หนี/ สินหมุนเวียนอื0น 15,752               25,175               4,888                 19,497               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 283,490             156,127             228,414             143,424             

   จ่ายดอกเบี/ย (21,182)              (17,486)              (18,839)              (17,423)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (22,112)              (28,916)              (17,140)              (13,757)              

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 240,196             109,725             192,435             112,244             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ&นสุดวนัที. 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        26,000               15,000               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (5,100)                

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (6,120)                

รับคืนเงินให้กูย้มืจากบริษทัร่วม -                        1,440                 -                        1,440                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 491                    680                    491                    680                    

เงินสดจ่ายซื/อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ (9,808)                (6,148)                -                        -                        

เงินจ่ายเพื0อซื/ออุปกรณ์ (25,382)              (7,583)                (21,927)              (5,475)                

เงินจ่ายเพื0อซื/อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (9,502)                (22,048)              (8,783)                (21,987)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (44,201)              (33,659)              (4,219)                (21,562)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั/นจากธนาคาร (จ่ายชาํระคืน) (512,000)            30,000               (512,000)            10,000               

เงินกูย้มืระยะสั/นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        5,880                 -                        -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 500,000             -                        500,000             -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (97,500)              (100,000)            (97,500)              (100,000)            

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเพิ0มขึ/น -                        -                        8,000                 -                        

เงินลงทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        4,900                 -                        -                        

เงินปันผลจ่าย (45,000)              -                        (45,000)              -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (154,500)            (59,220)              (146,500)            (90,000)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ.มขึ&นสุทธิ 41,495               16,846               41,716               682                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 60,514               70,897               6,745                 27,543               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 102,009             87,743               48,461               28,225               

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ.มเติม

รายการที0มิใช่เงินสด

   รายการซื/ออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที0ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,780                 2,641                 4,197                 1,914                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระ หวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบั บท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ 

  ตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการ บญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชี ขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับ งวดปัจจุบนั  
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากเกษียณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนท่ีใหก้บั
พนกังาน โดยใชก้ารค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบั ญชีดงักล่าวตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี ปัจจุบนั
และรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวด เกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

 งวดสามเดือน งวดเกา้เดือน 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ก าไรส าหรับงวดลดลง (ลา้นบาท) 1.17 1.17 3.51 3.46 
ก าไรต่อหุน้ลดลง (บาทต่อหุน้) 0.0023 0.0023 0.0070 0.0069 
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 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว  ณ วนัตน้งวดของงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน  2554  แสดง เป็นรายการแยกต่างหาก ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนขอ งผูถื้อหุน้               
ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลประโยชนข์องพนกังาน  71,051 69,991 
ผลกระทบทางภาษีเน่ืองจากการรับรู้ผลประโยชน์
ของพนกังาน (21,301) (20,997) 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน 49,750 48,994 

1.5   นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหมม่าถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดั ตั้งกองทุนส ารอง เล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน  สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของ พนักงาน (โครงการผลประโยชน์ ) และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกัง านเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆซ่ึงบริษั ทฯและบริษทัยอ่ย ถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้นบริษทัฯ ได้
จดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประ โยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
และอตัราการมรณะ  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  เป็นคร้ังแรก                   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลง โดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนั
ตน้งวดของงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  มาตรฐานกา รบญัชีดงักล่าว                 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

3. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายหุน้ี
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
ระยะเวลาคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 583 1,250 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 10,924 12,310 
3-6 เดือน - - 10,629 683 

รวม - - 22,136 14,243 
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  (หน่วย: พนับาท) 
ระยะเวลาคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
     
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 221,290 204,815 138,413 129,824 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 196,886 207,770 147,644 160,250 
3-6 เดือน 20,170 20,121 16,828 15,530 
7-12 เดือน 7,257 11,750 1,934 10,478 
มากกวา่ 12 เดือน 11,697 12,048 10,359 12,048 
รวม 457,300 456,504 315,178 328,130 
รวมลกูหน้ีการคา้ 457,300 456,504 337,314 342,373 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,254) (14,790) (9,686) (14,607) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (5,704) (7,355) (5,704) (7,355) 
ลกูหน้ีการคา้ – สุทธิ 441,342 434,359 321,924 320,411 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกั น 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการ
ก าหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          
ซ้ือสินคา้ - - 9.1 7.9 - - 24.8 23.5 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1.3 1.5 - - 4.5 4.7 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 3.7 15.2 - - 12.2 15.4 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการผลิตรายการ

โทรทศัน ์
- - 14.0 16.0 - - 43.5 26.7 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.1 - - - 0.3 - อตัราดอกเบ้ียซ่ึง
อา้งอิงกบั MLR 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 0.2 0.5 - - 0.5 0.8 ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณาจ่าย - - 3.5 15.3 - - 12.8 16.1 ราคาตลาด 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการ
ก าหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกบักจิการทีค่วบคุมร่วมกนั          
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษทัฯแลว้)          

ซ้ือสินคา้ 3.9 4.4 8.0 9.0 12.0 13.5 24.5 27.5 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - - - - - 0.1 0.1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - - 0.2 - - - 0.2 ราคาตลาด 
ค่าโฆษณาจ่าย - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม          
ดอกเบ้ียรับ 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 อตัราดอกเบ้ียซ่ึง 
       

  
อา้งอิงกบัอตัรา 
MOR 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั - - 22,136 14,243 
     
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย - - 429 190 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 4 4 9 8 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4 438 198 
     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั - - 6,120 6,120 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 6,120 6,120 
บริษัทร่วม      
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั 960 960 960 960 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (960) (960) (960) (960) 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม - สุทธิ - - - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 6,120 6,120 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย      
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  - - 8,452 7,443 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั  - - 1,623 1,405 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั - - 3,403 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัยอ่ย - - 13,478 8,848 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
บริษทั โพสต-์เอซีพี จ ากดั  4,441 4,715 9,063 9,623 
รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,441 4,715 9,063 9,623 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,441 4,715 22,541 18,471 
     
เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย - - 1,360 - 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 4 - 4 - 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 1,364 - 
     
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั - - 8,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,000 - 

เงินกูย้มื ระยะสั้น ขา้งตน้มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยขา้งตน้ มีการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2554 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั - 12 (4) 8 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด สามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2554 บริษทัฯและบริษทั ยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายส าหรับผลประโยชน์พนกังานของ กรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงิน 23.1 ลา้นบาท 
และ 63.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 15.4 ลา้นบาท และ 40.5 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภ าระจากการค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 17.4 ก) 

5. ค่าเผือ่มูลค่าสินค้าลดลง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ การลดลงของ มูลค่าสินคา้ คงเหลือส าหรับงวด เกา้เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 19,620 7,488 
บวก: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

 บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 9,095 7,492 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 28,715 14,980 

6. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้ อุปกรณ์เป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์ ส าหรับใชใ้นการด าเนินงาน ในฐานะผูร่้วมผลิตรายการ   
ข่าวประจ าวนัเพื่อเผยแพร่ทางโทรทศัน์ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผู ้
จดัหาและมีสิทธิในการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวภายใตส้ัญญากบัหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึ งตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.6 ซ่ึงกรรมสิทธ์ิ ในทรัพยสิ์นดงักล่าว จะตกเป็นของ หน่วยงาน
รัฐบาลดงักล่าวนบัจากวนัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั้น 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิ การใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชีส าหรับงว ดเกา้เดือน ส้ินสุดวนั ท่ี          
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

 

งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 2,567 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,808 
โอนออก - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (4,089) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8,286) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีราคาทุน 

 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

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

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จ ากดั 

25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 

รวม     106,017 106,017 

 เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นเงินปันผลจากบริษทั โพสต ์
อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน           
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั ผลิตรายการวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ     - - - - 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน             
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน – สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั แฟลช นิวส์ จ  ากดั ผลิตรายการวิทยุ ไทย 40 40 10,000 10,000 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (10,000) (10,000) 
สุทธิ     - - 
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9. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,003,526 995,782 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 28,393 25,116 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี -
มลูค่าสุทธิตามบญัชี 3,266 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (87,073) (84,356) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 948,112 936,542 

10. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชี ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงวด เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 108,367 107,347 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,379 8,660 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี -
มลูค่าสุทธิตามบญัชี 823 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (13,456) (13,095) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 835 835 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 105,948 103,747 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินกู้ยมืระยะยาว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) การช าระคืนเงินตน้ 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธนัวาคม  

2553 

1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีก าหนดใน
สญัญา 

ทุกหกเดือน งวดละ 25 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 

- 50,000 

2 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 

30,000 52,500 

3 อตัราคงท่ีส าหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั้นมีอตัราซ่ึงอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 25 ลา้นบาท 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 

475,000 - 

รวม   505,000 102,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (130,000) (80,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 375,000 22,500 

(*MLR: อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูย้ืมแบบมีก าหนดระยะเวลา) 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ของเงิน กู้ขอ้  2 และ 3 บริษทั ฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข เก่ียวกบั การด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวด เก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2554  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 102,500 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 500,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (97,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 505,000 

12. รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการ ขายและบริการส าหรับ งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2554 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น จ านวน  7.7 ลา้นบาท            
และ  28.4 ลา้นบาท ตามล าดบั  (เฉพาะของบริษทัฯ : 10.6 ลา้นบาท  และ 37.9 ลา้นบาท ตามล าดบั )                 
(2553: 20.5 ลา้นบาท  และ 48.7 ลา้นบาท ตามล าดบั  (เฉพาะของบริษทัฯ : 34.4 ลา้นบาท  และ 61.7 
ลา้นบาท ตามล าดบั)) 
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 
2554 และ 2553 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2554 2553 2554 2553 
ภาษีเงินได ้ 5,944 3,384 - - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(1,534) 

 
2,325 

 
(1,010) 

 
(316) 

ใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนทางภาษียกมา  13,839 1,987 11,242 6,993 

ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,249 7,696 10,232 6,677 
     

 (หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2554 2553 2554 2553 
ภาษีเงินได ้ 15,429 12,436 - - 
ปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (77) - (77) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(1,810) 

 
(1,086) 

 
(873) 

 
(1,407) 

ใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนทางภาษียกมา  27,157 1,833 23,048 6,839 

ภาษีเงินไดท่ี้อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 40,776 13,106 22,175 5,355 

 ภาษีเงินไดค้  านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดห ลงัจากบวกกลบั ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี    
ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายได้
ในการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 
 

14. ก าไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับ งวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด ดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 41,427 21,919 24,133 19,707 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.08 0.04 0.05 0.04 

 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 90,050 34,810 75,403 30,766 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.18 0.07 0.15 0.06 

15. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (บาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลงวดสุดทา้ย

ส าหรับก าไรของปี 2553 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ วนัท่ี       

22 เมษายน 2554 45,000,000 0.09 

รวมส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2554 45,000,000  

16. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการหลกัคือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและหนงัสือ 
และการผลิตรายการ โทรทศัน์ ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ อยา่งไรก็
ตาม ในระหวา่งงวด  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงาน การผลิต
รายการโทรทศัน์ ดงันั้น  จึงไม่มีการแสดงขอ้มูล ทางการเงิน จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วน
งานทางภูมิศาสตร์ 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั การจา้งบริกา ร
เพือ่พฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 27.9 23.7 
2 ถึง 4 ปี 64.7 90.9 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษหนงัสื อพิมพ์ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือเทียบเท่าประมาณ 8.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม  2553: 0.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 7.5 ลา้นบาท) 

17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ช้ เคร่ืองหมายการคา้จากบริษทัในต่างประเทศ ซ่ึง
บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึง
อายขุองสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

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

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

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญาก าหนด 
4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

17.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 10.2 ลา้นบาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 
 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2554  บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 19.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 10.2 ลา้นบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

17.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายในคดีหม่ินประมาทจ านวน หน่ึงคดี และคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้ง
แรงงานจ านว นสองคดี ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่
สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

17.6 สัญญาทีส่ าคัญ 

 บริษทัฯได้รับคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงใหเ้ป็นผูร่้วมผลิต รายการ ข่าวประจ าวนัเพื่อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญา ในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคล ากรผลิตข่าวและการใหบ้ริการโฆษณา ตามเง่ือนไขและจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2556 

18. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 การเปลีย่นแปลงอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทั ยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจ านวนเงิน  58.1 ลา้นบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 45.0 ลา้นบาท) ซ่ึงค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลร้อยละ  30 ซ่ึงเป็นอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  อยา่งไรก็
ตาม เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติอนุมติัลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก  
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  ซ่ึงหากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีใหม่ดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดจ้ะมีผลกระทบใหสิ้นทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีมีมูลค่าลดลงจ านวนประมาณ 12.8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 9.3 ลา้นบาท) 

 ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลกระทบดงักล่าวในงบการเงินเม่ือไดมี้การตรากฎหมายลดอตัรา
ภาษีน้ีแลว้ 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี  28 ตุลาคม 
2554  
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