
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น        
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

สำยฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภำคม 2559 



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,619              79,303                49,130                14,860                

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 3 607,011              756,564              437,271              561,914              

สินคา้คงเหลือ 4 72,489                82,913                69,059                77,125                

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          174,257              179,257              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 82,531                66,467                61,827                53,424                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 52,869                69,724                25,859                32,220                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 938,519              1,054,971           817,403              918,800              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10,233                10,233                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          279,582              279,582              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 26,953                32,919                -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 -                          -                          -                          -                          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                          -                          -                          -                          
ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 132,241              132,241              -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,555,025           1,589,667           1,477,275           1,504,895           
ค่าความนิยม 53,769                53,769                -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10 121,315              128,109              93,399                98,781                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 80,011                64,993                68,287                53,321                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,229                  7,680                  1,372                  1,098                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,986,776           2,019,611           1,919,915           1,937,677           

รวมสินทรัพย์ 2,925,295           3,074,582           2,737,318           2,856,477           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 12 836,275              871,817              835,000              867,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 342,925              311,447              275,703              262,315              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

    ควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 5,880                  5,880                  -                          -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 73,083                191,666              73,083                191,666              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 30                       75                       -                          -                          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,617                  3,425                  2,617                  3,425                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,230                  2,020                  -                          -                          
ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 66,374                72,237                55,447                58,814                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 77,214                93,945                55,125                67,464                

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,406,628           1,552,512           1,296,975           1,450,684           

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 396,250              302,667              396,250              302,667              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 144,345              144,345              144,345              144,345              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 92,100                90,096                84,348                82,842                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 632,695              537,108              624,943              529,854              

รวมหนีสิ้น 2,039,323           2,089,620           1,921,918           1,980,538           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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 (292,661)             (194,936)             (312,479)             (251,940)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 577,379              577,379              577,379              577,379              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 835,218              932,943              815,400              875,939              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 50,754                52,019                -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 885,972              984,962              815,400              875,939              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,925,295           3,074,582           2,737,318           2,856,477           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและบริการ 16 454,178              518,521              336,859              432,014              

ตน้ทุนขายและบริการ (414,390)             (415,090)             (301,277)             (327,553)             

กาํไรขั้นต้น 39,788                103,431              35,582                104,461              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (70,384)               (81,333)               (51,514)               (62,178)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,527)               (91,756)               (59,048)               (65,117)               

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (65,900)               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                          (30,729)               -                          -                          

ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (105,123)             (100,387)             (74,980)               (88,734)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,134                  2,892                  -                          -                          

รายไดอ่ื้น 5,976 9,396                  15,148                15,802                

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (98,013)               (88,099)               (59,832)               (72,932)               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,785)               (9,148)                 (15,673)               (9,046)                 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (113,798)             (97,247)               (75,505)               (81,978)               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 14,808                3,436                  14,966                3,279                  

ขาดทุนสําหรับงวด (98,990)               (93,811)               (60,539)               (78,699)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (98,990)               (93,811)               (60,539)               (78,699)               

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (97,725)               (93,700)               (60,539)               (78,699)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,265)                 (111)                    

(98,990)               (93,811)               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (97,725)               (93,700)               (60,539)               (78,699)               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,265)                 (111)                    

(98,990)               (93,811)               

ขาดทุนต่อหุ้น 17

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.20)                   (0.19)                   (0.12)                   (0.16)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (113,798)             (97,247)               (75,505)               (81,978)               

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 6,370                  2,489                  6,131                  890                     

   โอนกลบัค่าเผือ่สินคา้รับคืน (5,134)                 (406)                    (5,134)                 (406)                    

   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,639                  3,979                  3,639                  3,979                  

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          65,900                

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,210                41,514                33,401                33,265                

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (6)                        (541)                    (6)                        (541)                    

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                          30,729                -                          -                          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,134)                 (2,892)                 -                          -                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,004                  1,826                  1,506                  1,654                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,785                9,148                  15,673                9,046                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (50,064)               (11,401)               (20,295)               31,809                

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 148,317              79,587                123,646              64,135                

   สินคา้คงเหลือ 6,785                  2,396                  4,427                  4,399                  

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,295                  (8,685)                 6,361                  (4,819)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 451                     1,936                  (274)                    578                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 31,984                (576)                    13,424                (1,682)                 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (22,594)               (14,568)               (15,706)               (7,644)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 124,174              48,689                111,583              86,776                

   จ่ายดอกเบ้ีย (15,767)               (11,785)               (15,664)               (8,405)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,504)                 (10,484)               (8,403)                 (7,856)                 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 99,903                26,420                87,516                70,515                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                          -                          5,000                  (80,000)               

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 5,100                  -                          -                          -                          

เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 2,000                  -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6                          543                     6                          543                     

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,130)                 (30,736)               (291)                    (15,374)               

เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (116)                    (2,418)                 (107)                    (1,131)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 5,860                  (32,611)               4,608                  (95,962)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

     จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (35,542)               20,000                (32,000)               20,000                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (25,000)               (25,000)               (25,000)               (25,000)               

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (51)                      -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (854)                    (1,212)                 (854)                    (1,212)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (61,447)               (6,212)                 (57,854)               (6,212)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 44,316                (12,403)               34,270                (31,659)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 79,303                89,049                14,860                60,525                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 123,619              76,646                49,130                28,866                

-                      -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1                          11,382                1                          7,979                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

หุน้สามญั ส่วนเกินทุน รวม รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่ดิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000                    50,500                      56,825                      -                                -                                607,325                    (3,072)                       604,253                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                (93,700)                     -                                -                                (93,700)                     (111)                          (93,811)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 500,000                    50,500                      (36,875)                     -                                -                                513,625                    (3,183)                       510,442                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 500,000                    50,500                      (194,936)                   577,379                    577,379                    932,943                    52,019                      984,962                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                (97,725)                     -                                -                                (97,725)                     (1,265)                       (98,990)                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 500,000                    50,500                      (292,661)                   577,379                    577,379                    835,218                    50,754                      885,972                    

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

หุน้สามญั กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม

ที่ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาที่ดิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 500,000                     50,500                       1,703                         -                                 -                                 552,203                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - (78,699)                      -                                 -                                 (78,699)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 500,000                     50,500                       (76,996)                      -                                 -                                 473,504                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 500,000                     50,500                       (251,940)                    577,379                     577,379                     875,939                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - (60,539)                      -                                 -                                 (60,539)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 500,000                     50,500                       (312,479)                    577,379                     577,379                     815,400                     

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มี ท่ี อยู่ต าม ท่ี จดทะเบี ยนตั้ งอยู่ เลข ท่ี  136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ถึงแม้ว่าปัจจัย
ดงักล่าวเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือมัน่ว่าสถาบนัการเงินต่างๆ จะให้การสนับสนุนวงเงินกู้ยืมกับ  
บริษทัฯต่อไป เน่ืองจากบริษทัฯช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามก าหนดระยะเวลาโดยตลอดและไม่เคยมี
ประวติัการผิดนดัช าระหน้ี จากเหตุผลดงักล่าว งบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัท าข้ึนภายใตข้อ้สมมติฐานการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้ - - 8 11 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 6 7 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 5 3 อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศโทรทศัน์จ่าย - - - 1 ราคาตลาด 
ค่าบริการในการผลิตรายการโทรทศัน์ - - 4 - ราคาตามสญัญา 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ     
ซ้ือสินคา้ 2 3 2 3 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ 2 1 - - ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย  - - 9,168 9,538 
การร่วมคา้ 2,096 837 95 74 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (533) (533) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,096 837 8,730 9,079 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย  - - 18,518 21,842 
การร่วมคา้ 5,090 4,219 4,752 4,056 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 26,200 26,200 26,200 26,200 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,290 30,419 49,470 52,098 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ                    
31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2559 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2559 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  บริษทัยอ่ย 92,000 (15,000) 77,000 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 

บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ากดั บริษทัยอ่ย 337,000 10,000 347,000 
  435,120 (5,000) 430,120 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (255,863) - (255,863) 

รวม   179,257 (5,000) 174,257 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนวนัท่ี  31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18 22 11 14 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 

รวม 18 22 11 14 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 60 147 107 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 59 - 103 111 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 60 250 218 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 276,592 247,886 161,398 159,093 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 226,320 384,590 182,346 287,115 
3-6 เดือน 65,462 77,788 53,162 62,878 
6-12 เดือน 36,227 52,268 30,062 47,355 
มากกวา่ 12 เดือน 36,102 29,661 24,102 18,768 

รวม 640,703 792,193 451,070 575,209 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (29,913) (25,457) (16,654) (11,365) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (5,875) (11,009) (5,875) (11,009) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 604,915 755,727 428,541 552,835 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 604,974 755,787 428,791 553,053 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,037 777 9,013 9,394 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (533) (533) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,037 777 8,480 8,861 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 607,011 756,564 437,271 561,914 

4. รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 41,021 28,575 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 3,639 3,639 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 44,660 32,214 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 2 2 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั 5,100 5,100 
บริษทั มชัรูม เทเลวชิัน่ จ  ากดั 178,690 178,690 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั 25,000 25,000 
รวม 309,682 309,682 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (30,100) (30,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 279,582 279,582 
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6. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โพสต-์เอซีพี จ ากดั 11,500 11,500 26,602 30,568 
กิจการร่วมคา้ กนัตนา 
   และ มชัรูม 

 
500 

 
2,500 

 
351 

 
2,351 

 12,000 14,000 26,953 32,919 

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ  ากัดได้รับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า     
กนัตนา และ มชัรูม เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท 

 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 และ 2558  ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งงวด 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างงวด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั โพสต-์เอซีพี จ  ากดั 1,134 2,892 - - 5,100 - 
กิจการร่วมคา้ กนัตนา 
  และ มชัรูม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 1,134 2,892 - - 5,100 - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน - สุทธิ 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

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

สุทธิ - - - - 

8. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
   ราคาทุน 
  

ทุนช าระแลว้ 
 

สดัส่วนเงินลงทุน 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 -  16  16 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (16)  (16) 
    -  - 

9. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 1,589,667 1,504,895 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 658 292 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (35,300) (27,912) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2559 1,555,025 1,477,275 
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10. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 128,109 98,781 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 116 107 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,910) (5,489) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2559 121,315 93,399 

11. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี / ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ี
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 210 - - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (15,018) (3,436) (14,966) (3,279) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (14,808) (3,436) (14,966) (3,279) 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม   
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม   
2558 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 1,275 4,817 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 835,000 867,000 835,000 867,000 
รวม 836,275 871,817 835,000 867,000 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม   

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม   

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,802 4,106 21,806 24,487 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 160,036 148,045 102,568 100,799 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,488 26,313 27,664 27,611 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110,154 95,005 83,911 73,537 
เจา้หน้ีอ่ืน 41,445 37,978 39,754 35,881 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 342,925 311,447 275,703 262,315 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงและมีก าหนดช าระคืนเม่ือ                
ทวงถาม 
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15. เงินกู้ยมืระยะยำว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 494,333 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 469,333 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (73,083) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 396,250 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอัตราส่วน                      
ทางการเงิน 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึงซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวนประมาณ 283 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บ
การขยายเวลาช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูอ้อกไปเป็นเวลา 1 ปี 

16. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 รวมรายไดจ้ากการ
ขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาท่ีไม่ได้รับช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือ
บริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) 
(31 มีนาคม 2558: 11 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท)) 

17. ขำดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2559 
ส่ือส่ิงพิมพ์และ

โฆษณำ 
ผลติรำยกำร
โทรทัศน์ อืน่ๆ รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 366,978 56,598 30,602 454,178 - 454,178 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7,885 3,617 168 11,670 (11,670) - 
ขำดทุนของส่วนงำน (2,955) (11,641) (15,474) (30,070) (526) (30,596) 

 
(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558 
ส่ือส่ิงพิมพ์และ

โฆษณำ 
ผลติรำยกำร
โทรทัศน์ อืน่ๆ รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้            
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 471,789 13,586 33,146 518,521 - 518,521 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,535 1,126 13,537 23,198 (23,198) - 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 51,057 (26,880) (3,521) 20,656 1,442 22,098 
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำบริกำรระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อการท าบญัชีและการพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 93 97 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 253 288 
มากกวา่ 5 ปี 154 164 

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

19.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 10 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2558: 10 ล้านบาท) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ  านาจของบริษัทฯเม่ือว ันท่ี                            
9 พฤษภาคม 2559 


