
 

 

 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั    

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการ

สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ

วธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ            

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 

2555 โดยไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง

และมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน

หน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

ณรงค ์พนัตาวงษ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 

 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2555  



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,448               64,311               15,232               8,340                 

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื1น 3 544,968             457,730             441,931             328,464             

สินคา้คงเหลือ 4 116,466             120,973             112,469             114,457             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 59,360               46,897               53,480               41,723               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 27,952               22,297               24,279               17,489               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 796,194             712,208             647,391             510,473             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 2 -                         -                         6,120                 6,120                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         106,017             106,017             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาวอื1น 16                      16                      16                      16                      

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 907,193             933,803             896,426             923,100             

ค่าความนิยม 53,769               53,769               -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 8 105,405             106,190             102,257             104,132             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 56,707               53,532               46,906               43,768               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 8,869                 8,537                 2,477                 2,174                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,131,959          1,155,847          1,160,219          1,185,327          

รวมสินทรัพย์ 1,928,153          1,868,055          1,807,610          1,695,800          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี&สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี&สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/น

   จากสถาบนัการเงิน 10 236,081             50,582               236,081             30,582               

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 11 263,295             300,637             240,291             256,919             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 12 107,500             122,500             107,500             122,500             

ส่วนของหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงินที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 2,673                 1,015                 2,673                 1,015                 

เงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 2 -                         -                         16,000               6,000                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,734                 10,194               -                         -                         

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 68,385               69,561               61,620               62,497               

หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 86,124               87,114               74,152               72,306               

รวมหนี&สินหมุนเวียน 769,792             641,603             738,317             551,819             

หนี&สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 13 5,880                 5,880                 -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 12 300,000             350,000             300,000             350,000             

หนี/ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 10,109               3,861                 10,109               3,861                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 74,851               71,525               73,168               70,091               

รวมหนี&สินไม่หมุนเวียน 390,840             431,266             383,277             423,952             

รวมหนี&สิน 1,160,632          1,072,869          1,121,594          975,771             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554  30 มิถุนายน 2555  31 ธนัวาคม 2554

(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 211,784             241,210             135,516             169,529             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 762,284             791,710             686,016             720,029             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,237                 3,476                 -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 767,521             795,186             686,016             720,029             

รวมหนี&สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,928,153          1,868,055          1,807,610          1,695,800          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ&นสุดวันที. 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 554,848             489,492             467,660             392,138             

ตน้ทุนขายและบริการ (404,092)            (320,277)            (351,347)            (271,072)            

กาํไรขั&นต้น 150,756             169,215             116,313             121,066             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (68,503)              (56,955)              (70,288)              (48,401)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (63,122)              (63,289)              (49,951)              (48,412)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ 19,131               48,971               (3,926)                24,253               

รายไดอื้1น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         26,000               26,000               

   อื1นๆ 8,684                 5,656                 7,004                 5,291                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 27,815               54,627               29,078               55,544               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,370)                (5,937)                (6,326)                (5,564)                

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 21,445               48,690               22,752               49,980               

ภาษีเงินได้ 9 (5,001)                (14,788)              927                    (7,512)                

กาํไรสําหรับงวด 16,444               33,902               23,679               42,468               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น -                         -                         -                         -                         
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 16,444               33,902               23,679               42,468               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,550               32,211               23,679               42,468               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 894                    1,691                 
16,444               33,902               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,550               32,211               23,679               42,468               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 894                    1,691                 
16,444               33,902               

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาท)
   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.03                   0.06                   0.05                   0.08                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวันที. 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 1,082,088          940,350             920,722             770,278             

ตน้ทุนขายและบริการ (794,549)            (631,515)            (696,527)            (539,350)            

กาํไรขั&นต้น 287,539             308,835             224,195             230,928             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (138,262)            (110,879)            (140,023)            (96,031)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (125,373)            (127,637)            (99,955)              (98,717)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ 23,904               70,319               (15,783)              36,180               

รายไดอื้1น

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         26,000               26,000               

   อื1นๆ 17,663               14,113               14,898               11,819               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 41,567               84,432               25,115               73,999               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,642)              (11,510)              (12,266)              (10,786)              

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 28,925               72,922               12,849               63,213               

ภาษีเงินได้ 9 (6,590)                (22,527)              3,138                 (11,943)              

กาํไรสําหรับงวด 22,335               50,395               15,987               51,270               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น -                         -                         -                         -                         
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 22,335               50,395               15,987               51,270               

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 20,574               48,623               15,987               51,270               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,761                 1,772                 
22,335               50,395               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 20,574               48,623               15,987               51,270               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,761                 1,772                 
22,335               50,395               

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาท)
   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                   0.10                   0.03                   0.10                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พับลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ&นสุดวันที. 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที1ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที1ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

ผลสะสมจากการเปลี1ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี1ยวกบั

   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                              -                              (49,750)                   (49,750)                   -                              (49,750)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              48,623                    48,623                    1,772                      50,395                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              (45,000)                   (45,000)                   -                              (45,000)                    
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 มิถุนายน 2554 500,000                  50,500                    239,247                  789,747                  1,772                      791,519                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที. 31 ธันวาคม 2554 500,000                  50,500                    241,210                  791,710                  3,476                      795,186                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              20,574                    20,574                    1,761                      22,335                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              (50,000)                   (50,000)                   -                              (50,000)                    
ยอดคงเหลอื ณ วันที. 30 มิถุนายน 2555 500,000                  50,500                    211,784                  762,284                  5,237                      767,521                   

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวนัที. 30 มถิุนายน 2555 และ 2554

หุน้สามญั
ที1ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2553 500,000                        50,500                          233,516                        784,016                        
ผลสะสมจากการเปลี1ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี1ยวกบั
   ผลประโยชน์ของพนกังาน -                                -                                    (48,994)                         (48,994)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 51,270                          51,270                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    (45,000)                         (45,000)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 30 มถิุนายน 2554 500,000                        50,500                          190,792                        741,292                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2554 500,000                        50,500                          169,529                        720,029                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 15,987                          15,987                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    (50,000)                         (50,000)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 30 มถิุนายน 2555 500,000                        50,500                          135,516                        686,016                        

-                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวันที. 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 28,925               72,922               12,849               63,213               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผื1อหนี/สงสัยจะสูญ 1,294                 650                    677                    448                    

   ค่าเผื1อสินคา้รับคืน (โอนกลบับญัชี) 1,122                 (1,409)                1,122                 (1,409)                

   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ 4,687                 5,399                 4,687                 5,127                 

   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 71,011               74,325               68,528               64,105               

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,588)                (491)                   (1,588)                (491)                   

   โอนกลบัค่าเผื1อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (543)                   (554)                   (543)                   (554)                   

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,326                 3,341                 3,077                 3,268                 

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

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 12,642               11,510               12,266               10,786               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 120,876             165,693             75,075               118,493             

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ1มขึ/น) 

   ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื1น (89,654)              2,327                 (115,266)            (3,038)                

   สินคา้คงเหลือ (180)                   2,698                 (2,699)                4,485                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (5,655)                (6,480)                (6,790)                (5,049)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น (332)                   (1,112)                (303)                   (954)                   

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ1มขึ/น (ลดลง) 

   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น (39,607)              12,521               (19,554)              11,858               

   หนี/ สินหมุนเวียนอื1น (2,166)                5,094                 969                    8,606                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (16,718)              180,741             (68,568)              134,401             

   จ่ายดอกเบี/ย (13,183)              (11,023)              (11,916)              (10,641)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (26,688)              (23,351)              (11,757)              (11,073)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (56,589)              146,367             (92,241)              112,687             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โพสต์ พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ&นสุดวันที. 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         26,000               26,000               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,640                 491                    1,640                 491                    

เงินสดจ่ายซื/อสิทธิการใชอุ้ปกรณ์ -                         (9,808)                -                         -                         

เงินสดจ่ายซื/ออุปกรณ์ (22,701)              (10,721)              (20,697)              (8,887)                

เงินสดจ่ายซื/อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (8,996)                (14,493)              (7,593)                (14,282)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (30,057)              (34,531)              (650)                   3,322                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน (จ่ายชาํระคืน) 185,499             (165,000)            205,499             (165,000)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         165,000             -                         165,000             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (65,000)              (40,000)              (65,000)              (40,000)              

เงินสดจ่ายชาํระหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (716)                   -                         (716)                   -                         

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ/น -                         -                         10,000               -                         

เงินปันผลจ่าย (50,000)              (45,000)              (50,000)              (45,000)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 69,783               (85,000)              99,783               (85,000)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ.มขึ&น (ลดลง) สุทธิ (16,863)              26,836               6,892                 31,009               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 64,311               60,514               8,340                 6,745                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 47,448               87,350               15,232               37,754               

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ.มเตมิ

รายการที1มิใช่เงินสด

   รายการซื/ออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที1ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 10,013               3,609                 9,600                 2,784                 

   รายการซื/อยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 8,457                 -                         8,457                 -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย

มีท่ี อยู่ ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  

เพื่อไม่ใหข้้ อมูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วน

งานดาํเนินงาน  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             

1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น                

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทั ฯและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

ซ้ือสินคา้ - - 7 8 - - 17 16 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 2 2 - - 3 3 ราคาตลาด 

รายไดค้่าโฆษณา - - 13 5 - - 24 9 ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการในการ

ผลิตรายการโทรทศัน ์ - - 14 14 - - 28 30 ราคาตามสัญญา 

ค่าโฆษณาจ่าย - - 14 5 - - 24 9 ราคาตลาด 

ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ

โทรทศัน์จ่าย - - 1 - - - 3 - ราคาตลาด 

          

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯแลว้) 

ซ้ือสินคา้ 4 4 9 8 9 8 18 17 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

30 มิถุนายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั              

(หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 37,751 18,375 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 2 3 5 6 

บริษทัร่วม 2 - 2 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3 37,758 18,381 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 6,120 6,120 

บริษทัร่วม 600 600 600 600 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มื (600) (600) (600) (600) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 6,120 6,120 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั             

(หมายเหตุ 11)     

บริษทัยอ่ย  - - 20,290 12,726 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 4,611 3,103 9,223 6,333 

บริษทัร่วม - 5 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,611 3,108 29,513 19,064 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 16,000 6,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,000 6,000 

เงินกูย้มื ระยะสั้น ขา้งตน้มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือนของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง 
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ในระหวา่งงวด หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2555 เงินกูย้มืระยะสั้นขา้งตน้  มีการเคล่ือนไหว

ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2555 เพ่ิมข้ึน 30 มิถุนายน 2555 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 6,000 10,000 16,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,827 20,378  12,047 12,327  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 289 334  278  289  

รวม 18,116 20,712  12,325 12,616  

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,006    40,113  24,095 24,528  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    581   668      555  579  

รวม 39,587   40,781  24,650 25,107  

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้ กบับริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       

งบการเงินขอ้ 18.4 ก) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 13,232 4,667 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 8,881 13,161 

3-6 เดือน - - 13,161 - 

6-12 เดือน - - 2,194 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,468 17,828 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 262,321 222,899 197,268 156,886 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 252,558 211,537 182,113 133,571 

3-6 เดือน 27,528 17,996 25,106 16,818 

6-12 เดือน 5,357 8,655 4,215 6,961 

มากกวา่ 12 เดือน 14,422 12,800 10,765 9,899 

รวม 562,186 473,887 419,467 324,135 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (13,556) (14,450) (9,752) (9,632) 

      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (5,542) (4,420) (5,542) (4,420) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 543,088 455,017 404,173 310,083 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 543,088 455,017 441,641 327,911 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3 290 553 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,876 2,710 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,880 2,713 290 553 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 544,968 457,730 441,931 328,464 
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 24,924 12,582 

บวก: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เพิ่มระหวา่งงวด 4,687 4,687 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 29,611 17,269 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั จอ๊บ จอ๊บ จาํกดั 25 25 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 2 2 

(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั             

อีกร้อยละ 51)   

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 100,890 100,890 

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 5,100 5,100 

รวม 106,017 106,017 

 เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นเงิน ปันผลรับจากบริษทั    

โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน- สุทธิ 

มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 

30 มิถุนายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

30 มิถุนายน 

2555 

31 ธนัวาคม 

2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 2,704 2,704 

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

สุทธิ - - - - 

7. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 933,803 923,100 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 34,150 31,916 

จาํหน่ายระหวา่งงวด -  มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี

จาํหน่าย (51) (51) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (60,709) (58,539) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2555 907,193 896,426 
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8. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 106,190 104,132 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,975 7,572 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี

จาํหน่าย (1) (1) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (10,302) (9,989) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 543 543 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2555 105,405 102,257 

9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินไดส้าํหรับ งวดสามเดือนและ หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 

2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2555 2554 2555 2554 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 5,360 5,725 - - 

ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 635 - - - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 5,995 5,725 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด 

 

 

(219) 

 

 

(377) 

 

 

(152) 

 

 

(532) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                  

(บนัทึกระหวา่งงวด) (775) 9,440 (775) 8,044 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (994) 9,063 (927) 7,512 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

5,001 

 

14,788 

 

(927) 

 

7,512 
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(หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                

 2555 2554 2555 2554 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 9,130 9,485 - - 

ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน 635 - - - 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 9,765 9,485 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด 

 

 

(1,707) 

 

 

(276) 

 

 

(1,670) 

 

 

137 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                   

(บนัทึกระหวา่งงวด) (1,468) 13,318 (1,468) 11,806 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,175) 13,042 (3,138) 11,943 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,590 22,527 (3,138) 11,943 

 ภาษีเงินไดค้าํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหลงัจากบวกกลบั ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ  ท่ีไม่

อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้น

การคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน  

2555 

31 ธนัวาคม   

2554  

30 มิถุนายน  

2555 

31 ธนัวาคม   

2554  

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 18,081 2,582 18,081 2,582 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 218,000 48,000 218,000 28,000 

รวม 236,081 50,582 236,081 30,582 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2555 

31 ธนัวาคม   

2554 

30 มิถุนายน  

2555 

31 ธนัวาคม   

2554 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,519 3,103 27,417 17,207 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 120,423 158,950 81,319 112,838 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92 5 2,096 1,857 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 99,241 78,848 92,045 71,048 

เจา้หน้ีอ่ืน 39,020 59,731 37,414 53,969 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 263,295 300,637 240,291 256,919 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับ งวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2555  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 472,500 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (65,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 407,500 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (107,500) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 300,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ระยะยาว  บริษทั ฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข เก่ียวกบั การดาํรงอตัราส่วน                       

ทางการเงิน 
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13. เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่ง หน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มื              

สกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและ

มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตามผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ไดใ้ห้

คาํยนืยนัท่ีจะไม่เรียกคืนเงินกูย้มืดงัก ล่าวในระยะอีก 12  เดือนขา้งหนา้ บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภท               

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 

14. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและ บริการสาํหรับ งวดสามเดือนและ หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2555            

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บชาํระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการ

แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็น จาํนวน  8 ลา้นบาท  และ                

20 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ : 22 ลา้นบาท  และ 45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ) (2554 : 12         

ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 15 ลา้นบาท และ 27 ลา้นบาท ตามลาํดบั)) 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับ

กาํไรของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  

22 เมษายน 2554 45,000 0.09 

    

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับ

กาํไรของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี                  

25 เมษายน 2555 50,000 0.10 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํ เนินกิจการ หลกัคือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและ

หนงัสือ และการ ผลิตรายการ โทรทศัน์ ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ                     

อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวดบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงาน             

การผลิตรายการ โทรทศัน์ ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูล ทางการเงิน จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ

และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั การซ้ืออุปกรณ์ 

และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 40 30 

2 ถึง 5 ปี 31 54 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 บริษทัยอ่ยมีภาระ ผกูพนัซ่ึงถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม

อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้าํสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั

ในต่างประเทศ ซ่ึงบ ริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญา

ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงอายขุองสัญญาสรุปไดด้งัน้ี 

สัญญา อายขุองสัญญา 

1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป   

2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ7 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 7 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญากาํหนด 

3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญากาํหนด 

4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ10 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก

คร้ังละ 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญากาํหนด 
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18.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงในวงเงิน 10 ลา้นบาท 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุน ายน  2555  บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 20 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

18.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายในคดี เก่ียวกบัสัญญาจา้งแรง งานจาํนวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

18.6 สัญญาทีสํ่าคัญ 

 บริษทั ฯได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงใหเ้ป็นผูร่้วมผลิต รายการ ข่าวประจาํวนัเพื่อ

เผยแพร่ทางโทรทศัน์ ซ่ึงบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญา ในรูปของเงินสด การจดัหา

อุปกรณ์ การจดัหาบุคล ากรผลิตข่าวและการใหบ้ริการโฆษณา ตามเง่ือนไข และจาํนวนท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ตกลง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2556 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงิน ระหวา่ง กาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                              

7 สิงหาคม 2555 
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