
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2554 และ 2553 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที% 31 มีนาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                   
งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที% 
31 มีนาคม 2554 ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน                     
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ% งผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี"  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ% งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั%นอยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานนี" มีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเชื%อมั%นนอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที%รับรองทั%วไป เนื%องจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงิน ไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั"น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั"น 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชี
ที%รับรองทั%วไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

งบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2553 ตรวจสอบโดย                   
ผูส้อบบญัชีอื%นในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซึ% งไดต้รวจสอบตามมาตรฐานสอบบญัชีที%รับรองทั%วไปและ
เสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื%อนไขตามรายงานลงวนัที% 11 กุมภาพนัธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2553 ที%แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงิน
ที%ผูส้อบบญัชีอื%นไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวด
สามเดือนสิ"นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2553 ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ที%แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ%งของงบ
การเงินระหวา่งกาลที%ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีอื%นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ% งไดเ้สนอรายงานตามรายงานลงวนัที%  
7 พฤษภาคม 2553 วา่ไม่พบสิ%งที%เป็นเหตุใหเ้ชื%อวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไปจากการสอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

ตามที%กล่าวในหมายเหตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที%ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื%อจดัทาํ
และนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลนี"  

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 4 พฤษภาคม 2554  
 



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,588             60,514               22,689               6,745                 

ลกูหนี/การคา้ 3

   กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 -                         -                         22,129               14,243               

   กิจการที0ไม่เกี0ยวขอ้งกนั 395,829             456,504             291,243             328,130             

   หกั:  ค่าเผื0อหนี/สงสัยจะสูญ (14,038)              (14,790)              (13,643)              (14,607)              

           ค่าเผื0อสินคา้รับคืน (5,687)                (7,355)                (5,687)                (7,355)                

ลกูหนี/การคา้ - สุทธิ 376,104             434,359             294,042             320,411             

ลกูหนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 3                        4                        278                    198                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 103,724             98,432               99,825               94,988               

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี 6 591                    2,567                 -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื0น

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที0จ่าย 44,484               38,262               41,958               36,027               

   อื0นๆ 21,414               16,902               17,045               13,369               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 653,908             651,040             475,837             471,738             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                         -                         6,120                 6,120                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         106,017             106,017             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 8 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาวอื0น 16                      16                      16                      16                      

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 984,267             1,003,526          973,209             995,782             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 79,431               62,109               62,709               46,144               

ค่าความนิยม 53,769               53,769               -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

   ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ - สุทธิ 10 112,367             108,367             110,623             107,347             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื0น 2,448                 1,520                 1,265                 335                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,232,298          1,229,307          1,259,959          1,261,761          
รวมสินทรัพย์ 1,886,206          1,880,347          1,735,796          1,733,499          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี&สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี&สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั/นจากธนาคาร 575,000             575,000             555,000             555,000             

เจา้หนี/การคา้

   กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 4,428                 4,715                 20,336               18,471               

   กิจการที0ไม่เกี0ยวขอ้งกนั 104,085             103,353             58,510               57,791               

เจา้หนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 460                    -                         -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 11 55,000               80,000               55,000               80,000               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,404               8,046                 -                         -                         

หนี/ สินหมุนเวยีนอื0น

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 85,674               72,195               79,537               66,125               

   ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 70,130               73,426               65,910               69,111               

   อื0น ๆ 84,841               99,358               71,088               80,485               

รวมหนี/ สินหมุนเวยีนอื0น 240,645             244,979             216,535             215,721             

รวมหนี&สินหมุนเวยีน 990,022             1,016,093          905,381             926,983             

หนี&สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,880                 5,880                 -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ0งปี 11 15,000               22,500               15,000               22,500               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.4 72,687               -                         71,591               -                         

รวมหนี&สินไม่หมุนเวยีน 93,567               28,380               86,591               22,500               

รวมหนี&สิน 1,083,589          1,044,473          991,972             949,483             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553

(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 252,036             285,374             193,324             233,516             

302,536             335,874             243,824             284,016             

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุน้ -                         -                         -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 802,536             835,874             743,824             784,016             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 81                      -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 802,617             835,874             743,824             784,016             
รวมหนี&สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,886,206          1,880,347          1,735,796          1,733,499          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12 450,858             402,305             378,140             348,073             

ตน้ทุนขายและบริการ (311,238)            (279,265)            (268,278)            (251,224)            

กาํไรขั&นต้น 139,620             123,040             109,862             96,849               

ค่าใชจ่้ายในการขาย (53,924)              (54,054)              (47,630)              (49,456)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (64,348)              (52,714)              (50,305)              (42,719)              

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 21,348               16,272               11,927               4,674                 

รายไดอ้ื0น 8,457                 5,100                 6,528                 5,128                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 29,805               21,372               18,455               9,802                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,573)                (5,751)                (5,222)                (5,751)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 24,232               15,621               13,233               4,051                 

ภาษีเงินได้ 13 (7,739)                (4,971)                (4,431)                (1,060)                

กาํไรสําหรับงวด 16,493               10,650               8,802                 2,991                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น -                         -                         -                         -                         
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,493               10,650               8,802                 2,991                 

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,412               10,650               8,802                 2,991                 

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 81                      -

16,493               10,650               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,412               10,650               8,802                 2,991                 

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 81                      -

16,493               10,650               

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาท)

   กาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.03                   0.02                   0.02                   0.01                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวันที. 31 มีนาคม 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 - -                              10,650                     10,650                     -                              10,650                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2553 500,000                   50,500                     237,816                   788,316                   -                              788,316                   

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 - -                              16,412                     16,412                     81                           16,493                     
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2554 500,000                   50,500                     252,036                   802,536                   81                           802,617                   

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวันที. 31 มีนาคม 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 - - 2,991                      2,991                      
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2553 500,000                   50,500                     191,029                   741,529                   

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

ผลสะสมจากการเปลี0ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี0ยวกบั

   ผลประโยชนข์องพนกังาน (หมายเหตุ 1.4) -                           -                              (48,994)                   (48,994)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 8,802                      8,802                      
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 มีนาคม 2554 500,000                   50,500                     193,324                   743,824                   

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 24,232               15,621               13,233               4,051                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผื0อหนี/สงสัยจะสูญ  (โอนกลบับญัชี) (752)                   2,360                 (964)                   2,409                 

   โอนกลบัค่าเผื0อสินคา้รับคืน (1,668)                (588)                   (1,668)                (588)                   

   ค่าเผื0อมูลค่าสินคา้ลดลง 3,447                 1,590                 3,408                 1,400                 

   ค่าเสื0อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,378               32,906               31,818               32,416               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,638                 -                         1,600                 -                         

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (92)                     -                         (92)                     -                         

   โอนกลบัค่าเผื0อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (275)                   -                         (275)                   -                         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 5,573                 5,751                 5,222                 5,751                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 72,481               57,640               52,282               45,439               

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ0มขึ/น)

   ลกูหนี/การคา้ 60,675               21,187               29,002               13,622               

   ลกูหนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 1                        (5)                       (80)                     26                      

   สินคา้คงเหลือ (8,739)                (1,688)                (8,245)                133                    

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื0น (4,512)                (2,107)                (3,676)                (3,635)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื0น (928)                   (162)                   (931)                   (175)                   

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ0มขึ/น (ลดลง)

   เจา้หนี/การคา้ 445                    5,891                 2,584                 10,047               

   เจา้หนี/ กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 460                    -                         -                         -                         

   หนี/ สินหมุนเวยีนอื0น (11,707)              (4,872)                524                    (2,911)                

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 108,176             75,884               71,460               62,546               

   จ่ายดอกเบี/ย (5,156)                (6,794)                (5,068)                (6,518)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,105)                (6,340)                (5,931)                (4,988)                

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 94,915               62,750               60,461               51,040               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที. 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัร่วม -                         480                    -                         480                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 92                      -                         92                      -                         

เงินสดจ่ายซื/อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ (2,268)                -                         -                         -                         

เงินสดจ่ายซื/ออุปกรณ์ (6,429)                (1,518)                (5,373)                (1,228)                

เงินสดจ่ายซื/อซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ (6,736)                (3,471)                (6,736)                (3,471)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (15,341)              (4,509)                (12,017)              (4,219)                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั/นจากธนาคารเพิ0มขึ/น -                         25,000               -                         25,000               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (32,500)              (75,000)              (32,500)              (75,000)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (32,500)              (50,000)              (32,500)              (50,000)              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ.มขึ&น (ลดลง) สุทธิ 47,074               8,241                 15,944               (3,179)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 60,514               70,897               6,745                 27,543               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 107,588             79,138               22,689               24,364               

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ.มเตมิ

รายการที0มิใช่เงินสด

   รายการซื/อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ที0ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 7,540                 -                         -                         -                         

   รายการซื/ออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ที0ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,787                 3,959                 1,268                 3,895                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที& 31 มีนาคม 2554 และ 2553  

1. ข้อมูลทั&วไป 

1.1 ข้อมูลทั&วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั$งขึ$นเป็นบริษทัจาํกดัและแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการ
ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ และการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยมีที6อยู่ตาม           
ที6จดทะเบียนตั$งอยูเ่ลขที6 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี$ จดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที6 34 (ปรับปรุง 2552) เรื6อง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี6ยนแปลงในส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี$ จดัทาํขึ$นเพื6อให้ขอ้มูลเพิ6มเติมจากงบการเงินประจาํปีที6นาํเสนอครั$ งล่าสุด 
ดงันั$นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี6ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื6อไม่ให้ขอ้มูลที6นาํเสนอซํ$ าซ้อนกบัขอ้มูลที6ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี$ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที6บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี$  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี$จดัทาํขึ$นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และไดจ้ดัทาํขึ$นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ$นสุดวนัที6 31 ธนัวาคม 2553
  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ที6ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงันี$  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที6 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที6 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที6 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที6 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลี6ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที6 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที6 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัที6 16 (ปรับปรุง 2552) ที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที6 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัที6 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัที6 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที6 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที6 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเกี6ยวกบับุคคลหรือกิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที6 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื6อออกจากงาน 
ฉบบัที6 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที6 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที6 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที6เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที6 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที6 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที6 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที6 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที6 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี$ สิน หนี$ สินที6อาจเกิดขึ$น และสินทรัพยที์6อาจเกิดขึ$น 
ฉบบัที6 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที6 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที6 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที6 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที6 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที6ถือไวเ้พื6อขายและการดาํเนินงานที6ยกเลิก 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ฉบบัที6 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที6 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที6 31 รายได ้- รายการแลกเปลี6ยนเกี6ยวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี$  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 19 เรื&อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี$ กาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที6ให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื6อ
กิจการได้รับบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ6งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หนี$ สินเกี6ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเนื6องจากเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื6นที6ให้กบั
พนักงาน โดยใช้การคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ6 งเดิมบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ผลประโยชน์ที6ใหก้บัพนกังานดงักล่าวเมื6อเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปลี6ยนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวในงวดปัจจุบนัและรับรู้หนี$ สิน
ในช่วงที6เปลี6ยนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั การเปลี6ยนแปลงนี$
ทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 ลดลงเป็น
จาํนวน 1.64 ลา้นบาท (0.0033 บาทต่อหุน้) (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 1.60 ลา้นบาท 
กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.0032 บาทต่อหุน้)  

 ผลสะสมของการเปลี6ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี6ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ ซึ6 งประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ                   

ของกิจการ 

ผลประโยชนข์องพนกังาน  71,051 69,991 
ผลกระทบทางภาษีเนื6องจากการรับรู้ผลประโยชน์

ของพนกังาน (21,301) (20,997) 

ผลสะสมจากการเปลี6ยนแปลงนโยบายการบญัชี
เกี6ยวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน 49,750 48,994 

 

1.5   นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี$ จดัทาํขึ$นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียว กบัที6ใชใ้นงบ
การเงินสําหรับปีสิ$นสุดวนัที6 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปลี6ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปนี$
เนื6องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั$งกองทุนสํารองเลี$ ยงชีพ ซึ6 งประกอบดว้ยเงินที6
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที6บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี$ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที6บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลี$ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที6เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) และผลประโยชน์ระยะยาวอื!น

ของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที6ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื6อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื6นๆซึ6 งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั$น บริษทัฯจดั
ให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื6นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี$ สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื6นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที6ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ชี6ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ6 งหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติที6หลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเกี6ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ$นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี6ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 
และอตัราการมรณะ  

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที6 19 เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั$ งแรก                   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หนี$ สินในช่วงการเปลี6ยนแปลง โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนั
ตน้งวดของงวดปัจจุบนั  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที&ออกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามที6ระบุขา้งล่างนี$  มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที6เริ6มในหรือหลงัวนัที6 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที6 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที6ไม่มีความเกี6ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที6 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์6ไม่ไดคิ้ดค่าเสื6อมราคาที6ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที6 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี6ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

3. ลูกหนี$การค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี$การคา้ ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 และวนัที6 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายุหนี$ ที6
คงคา้งนบัจากวนัที6ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี$  

  (หน่วย: พนับาท) 
ระยะเวลาคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 10,592 1,250 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 11,537 12,310 
3-6 เดือน - - - 683 

รวม - - 22,129 14,243 
กิจการที6ไม่เกี6ยวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 180,584 204,815 121,699 129,824 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 174,979 207,770 135,607 160,250 
3-6 เดือน 19,333 20,121 13,032 15,530 
7-12 เดือน 7,926 11,750 7,898 10,478 
มากกวา่ 12 เดือน 13,007 12,048 13,007 12,048 

รวม 395,829 456,504 291,243 328,130 
รวมลกูหนี$การคา้ 395,829 456,504 313,372 342,373 
หกั: ค่าเผื6อหนี$สงสยัจะสูญ (14,038) (14,790) (13,643) (14,607) 
      ค่าเผื6อสินคา้รับคืน (5,687) (7,355) (5,687) (7,355) 
ลกูหนี$การคา้ - สุทธิ 376,104 434,359 294,042 320,411 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. รายการธุรกจิกบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที6สําคญักบับุคคลหรือกิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื6อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที6ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการที6เกี6ยวขอ้งกนัเหล่านั$น ซึ6 งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี$  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซื$อสินคา้ - - 7.4 8.1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1.6 1.7 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - 3.8 0.1 ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการในการผลิต 

รายการโทรทศัน ์ - - 15.4 - ราคาตามสญัญา 

ดอกเบี$ยรับ - - 0.1 - อตัราซึ6งอา้งอิงกบั MLR 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 0.2 - ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณาจ่าย - - 4.3 0.4 ราคาตลาด 

      

รายการธุรกจิกบักจิการที&ควบคุมร่วมกนั 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษทัฯแลว้)      
ซื$อสินคา้ 4.2 4.6 8.3 9.1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.1 - ราคาตลาด 

      

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม       
ดอกเบี$ยรับ - 0.1 - 0.1 อตัราซึ6งอา้งอิงกบั MOR 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 และวนัที6 31 ธันวาคม 
2553 มีรายละเอียดดงันี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ลูกหนี$การค้ากจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั - - 22,129 14,243 

     
ลูกหนี$กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย - - 272 190 
กจิการที&ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 3 4 6 8 

รวมลูกหนี$ กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 3 4 278 198 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั - - 6,120 6,120 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 6,120 6,120 
บริษัทร่วม      
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 960 960 960 960 
หกั: ค่าเผื6อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (960) (960) (960) (960) 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม - สุทธิ - - - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั - สุทธิ - - 6,120 6,120 

     
เจ้าหนี$การค้ากจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย      
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชั6นแนล มีเดีย จาํกดั  - - 7,774 7,443 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั  - - 1,444 1,405 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั - - 2,082 - 

รวมเจา้หนี$การคา้บริษทัยอ่ย - - 11,300 8,848 

กจิการที&ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั  4,428 4,715 9,036 9,623 

รวมเจา้หนี$การคา้กิจการที6ควบคุมร่วมกนั 4,428 4,715 9,036 9,623 

รวมเจา้หนี$การคา้กิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 4,428 4,715 20,336 18,471 

     



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เจ้าหนี$กจิการที&เกี&ยวข้องกนั     
กจิการที&ควบคุมร่วมกนั     

บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 460 - - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 18.5 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 
12.5 ลา้นบาท)  

ภาระคํ$าประกนักบักิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ$ าประกนัให้กบับริษทัย่อยแห่งหนึ6 งตามที6กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 16.4 ก) 

5. ค่าเผื&อมูลค่าสินค้าลดลง 

 รายการเปลี6ยนแปลงของบญัชีค่าเผื6อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุด
วนัที6 31 มีนาคม 2554 สรุปไดด้งันี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที6 1 มกราคม 2554 19,620 7,488 
บวก: ค่าเผื6อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

 บนัทึกเพิ6มขึ$นระหวา่งงวด 3,447 3,408 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 23,067 10,896 

6. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 

สิทธิการใช้อุปกรณ์เป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์สําหรับใช้ในการดาํเนินงานในฐานะผูร่้วมผลิตรายการ  
ข่าวประจาํวนัเพื6อเผยแพร่ทางโทรทศัน์ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ6 งบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผู ้
จดัหาและมีสิทธิในการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวภายใตส้ัญญากบัหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ6งตามที6กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.6 ซึ6 งกรรมสิทธิb ในทรัพยสิ์นดงักล่าวจะตกเป็นของหน่วยงาน
รัฐบาลดงักล่าวนบัจากวนัที6บริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่งมอบอุปกรณ์แก่หน่วยงานนั$น 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการเปลี6ยนแปลงของบญัชีสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6          
31 มีนาคม 2554 สรุปไดด้งันี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 

 

งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 1 มกราคม 2554 2,567 
ซื$อเพิ6มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,808 
โอนไปที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ - มลูค่าสุทธิตามบญัชี (4,089) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,695) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 31 มนีาคม 2554 591 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื6อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม 
วธีิราคาทุน 

 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 25 25 100 100 25 25 
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 50,000 50,000 49 49 2 2 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์

อินเตอร์เนชั6นแนล มีเดีย จาํกดั 
อีกร้อยละ 51)       

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชั6นแนล 
มีเดีย จาํกดั 

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

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 

รวม     106,017 106,017 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั$งขึ$น           

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

   

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ผลิตรายการวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 2,704 2,704 

หกั: ค่าเผื6อผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (10,000) (10,000) (2,704) (2,704) 

สุทธิ     - - - - 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั$งขึ$น             
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ผลิตรายการวิทย ุ ไทย 40 40 10,000 10,000 

หกั: ค่าเผื6อผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (10,000) (10,000) 

สุทธิ     - - 

9. ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปลี6ยนแปลงของบญัชีที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 
2554 สรุปไดด้งันี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                               

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 1 มกราคม 2554 1,003,526 995,782 
ซื$อเพิ6มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,818 5,004 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี -                    

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 3,266 - 

ค่าเสื6อมราคาสาํหรับงวด (28,343) (27,577) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 31 มนีาคม 2554 984,267 973,209 

 

10. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  รายการเปลี6ยนแปลงของบญัชีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 
2554 สรุปไดด้งันี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 1 มกราคม 2554 108,367 107,347 
ซื$อเพิ6มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,242 7,242 
รับโอนจากสิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี -                    

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 823 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,340) (4,241) 

โอนกลบัค่าเผื6อการดอ้ยค่า 275 275 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที& 31 มนีาคม 2554 112,367 110,623 

11. เงินกู้ยมืระยะยาว 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ6 งสรุปไดด้งันี$  

   (หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบี$ย (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืนเงินตน้ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

1 อตัราดอกเบี$ยคงที6ตามที6กาํหนดใน
สญัญา 

ทุกหกเดือน งวดละ 25 ลา้นบาท 
เริ6มตั$งแตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2553 

25,000 50,000 

2 อตัราคงที6สาํหรับสองปีแรกและ
หลงัจากนั$นมีอตัราซึ6งอา้งอิงกบั MLR* 

ทุกไตรมาส งวดละ 7.5 ลา้นบาท 
เริ6มตั$งแตเ่ดือนตุลาคม 2553 

45,000 52,500 

รวม   70,000 102,500 

หกั: ส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี (55,000) (80,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 15,000 22,500 

(*MLR: อตัราดอกเบี$ยที6เรียกเก็บจากลูกคา้ชั$นดีประเภทเงินกูย้ืมแบบมีกาํหนดระยะเวลา) 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมของเงินกูข้อ้ 2 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื6อนไขเกี6ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน 

การเปลี6ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 มี
รายละเอียดดงันี$  

 พนับาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที6 1 มกราคม 2554 102,500 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (32,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 70,000 

12. รายได้จากการขายและบริการ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 รวมรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และรายไดค่้าโฆษณาที6ไม่ไดรั้บชาํระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปลี6ยนสินคา้หรือบริการ
ที6มีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอื6นเป็นจาํนวน 13.4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12.1 ลา้นบาท) 
(2553: 11.1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 10.9 ลา้นบาท)) 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี$  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 3,760 5,382 - 1,677 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 3,760 5,382 - 1,677 
ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั6วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั6วคราว 
 

101 
 

(411) 
 

669 
 

(617) 
ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา 3,878 - 3,762 - 

รวมภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,979 (411) 4,431 (617) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 7,739 4,971 4,431 1,060 

 ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการคาํนวณขึ$นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ที6ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ที6
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี6ยทั$งปีที6ประมาณไว ้

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14.    กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุน้ขั$นพื$นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที6เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื6น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี6ยถ่วงนํ$าหนกัของหุน้สามญัที6ออกอยูใ่นระหวา่งงวด ดงันี$  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 16,412 10,650 8,802 2,991 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี6ยถ่วงนํ$าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.03 0.02 0.02 0.01 

15. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดําเนินกิจการหลัก คือ การผลิตและจาํหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
หนงัสือ และการผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ6 งดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทั
ย่อยไม่มีกิจกรรมที6เป็นสาระสําคญัในส่วนงานการผลิตรายการโทรทศัน์ ดงันั$น จึงไม่มีการแสดง
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

16. ภาระผูกพนัและหนี$สินที&อาจเกดิขึ$น 

16.1 ภาระผูกพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 และวนัที6 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี6ยวกบัการจา้งบริการ
เพื6อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงันี$  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 31.7 23.7 
2 ถึง 4 ปี 84.6 90.9 

16.2 ภาระผูกพนัเกี&ยวกบัสัญญาซื$อกระดาษ 

 ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัเกี6ยวกบัการซื$อกระดาษหนงัสือพิมพ ์(31 ธนัวาคม 
2553: 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 7.5 ลา้นบาท) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16.3 ภาระผูกพนัเกี&ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาเพื6อรับอนุญาตให้ใชเ้ครื6องหมายการคา้จากบริษทัในต่างประเทศ ซึ6 ง
บริษทัยอ่ยตกลงที6จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑ์และอตัราที6ระบุไวใ้นสัญญา ซึ6 ง
อายขุองสัญญาสรุปไดด้งันี$  

สัญญา อายขุองสัญญา 
1 ตั$งแต่วนัที6 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป   
2 ตั$งแต่วนัที6 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอายุ 7 ปี และสามารถต่ออายุได้

อีก 7 ปี ภายใตเ้งื6อนไขที6สัญญากาํหนด 
3 ตั$งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายุไดอี้ก 5 ปี 

ภายใตเ้งื6อนไขที6สัญญากาํหนด 
4 ตั$งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

16.4 การคํ$าประกนั 

ก) ณ วนัที6 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯมีภาระคํ$าประกนัวงเงินกูใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ6งในวงเงิน 
10.2 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที6  31 มีนาคม 2554 บริษทัฯมีหนังสือคํ$ าประกันซึ6 งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 10.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2553: 10.2 ลา้นบาท) ซึ6 งเกี6ยวเนื6องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

16.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหมิ6นประมาทจาํนวนสองคดี และคดีเกี6ยวกบัสัญญาจา้ง
แรงงานจาํนวนสองคดี ซึ6 งเกิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแม้ผลของคดียงัไม่
สามารถคาดไดใ้นขณะนี$  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื6อว่าผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบที6เป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

16.6 สัญญาที&สําคัญ 

 บริษทัฯได้รับคดัเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ6 งให้เป็นผูร่้วมผลิตรายการข่าวประจาํวนัเพื6อ
เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซึ6 งบริษทัฯตกลงที6จะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาในรูปของเงินสด การจดัหา
อุปกรณ์ การจดัหาบุคลากรผลิตข่าวและการให้บริการโฆษณา ตามเงื6อนไขและจาํนวนที6ระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง ซึ6 งขอ้ตกลงดงักล่าวมีอายุหนึ6 งปี เริ6มตั$งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ในเดือนเมษายน 2554 
บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานดงักล่าวใหต่้ออายสุัญญาอีกสองปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

17. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที&ในงบการเงิน 

  เมื6อวนัที6 22 เมษายน 2554 ที6ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 ได้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล      
งวดสุดทา้ยประจาํปี ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจาํนวนรวม 45.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสที6สองของปี 2554 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี$ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเมื6อว ันที6                  
4 พฤษภาคม 2554  
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