
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2557 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม            
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ณรงค ์พนัตาวงษ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2557  



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,031                76,922                9,209                  15,064                

ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/อื1น 3 505,571              649,895              482,321              520,934              

สินคา้คงเหลือ 4 98,409                94,897                92,444                94,405                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 2 -                         -                         77,550                47,550                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ที1จ่าย 54,572                36,421                38,577                23,179                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 59,561                50,969                30,088                20,324                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 793,144              909,104              730,189              721,456              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                         -                         125,892              125,892              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                         -                         -                         -                         

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 963,739              940,609              882,823              929,273              

ค่าความนิยม 53,769                53,769                -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น - ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ 8 126,329              117,013              112,695              112,174              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 51,745                45,319                30,179                25,883                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 10,592                16,906                3,142                  2,713                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,206,174           1,173,616           1,154,731           1,195,935           

รวมสินทรัพย์ 1,999,318           2,082,720           1,884,920           1,917,391           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี.สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี.สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/น

   จากสถาบนัการเงิน 10 508,000              396,796              508,000              396,796              

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น 11 307,123              299,053              261,969              246,969              

เงินกูย้มืระยะสั/นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 12 5,880                  5,880                  -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 13 100,000              100,000              100,000              100,000              

ส่วนของหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงินที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 4,508                  4,372                  4,508                  4,372                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,034                  2,238                  -                         -                         

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 72,373                78,724                60,738                67,415                

หนี/ สินหมุนเวยีนอื1น 89,227                105,354              72,865                89,823                

รวมหนี.สินหมุนเวยีน 1,089,145           992,417              1,008,080           905,375              

หนี.สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 13 100,000              150,000              100,000              150,000              

หนี/ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ1งปี 6,285                  8,574                  6,285                  8,574                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 79,091                74,606                76,879                72,921                

รวมหนี.สินไม่หมุนเวยีน 185,376              233,180              183,164              231,495              

รวมหนี.สิน 1,274,521           1,225,597           1,191,244           1,136,870           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556

(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 177,039              309,180              143,176              230,021              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 727,539              859,680              693,676              780,521              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,742)                (2,557)                -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 724,797              857,123              693,676              780,521              

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,999,318           2,082,720           1,884,920           1,917,391           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 525,992              591,100              433,335              509,193              

ตน้ทุนขายและบริการ (413,131)            (406,264)            (331,061)            (349,493)            

กาํไรขั.นต้น 112,861              184,836              102,274              159,700              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (72,347)              (77,564)              (50,245)              (62,683)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (73,222)              (69,898)              (53,201)              (54,733)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ (32,708)              37,374                (1,172)                42,284                

รายไดอ้ื1น

   รายไดเ้งินปันผลจากกิจการที1ควบคุมร่วมกนั 251                     251                     -                         -                         

   อื1นๆ 5,098                  6,901                  7,119                  6,277                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (27,359)              44,526                5,947                  48,561                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,503)                (5,607)                (6,399)                (5,476)                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (33,862)              38,919                (452)                   43,085                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (2,002)                (12,171)              914                     (11,242)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (35,864)              26,748                462                     31,843                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (35,864)              26,748                462                     31,843                

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (35,781)              29,457                462                     31,843                

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (83)                     (2,709)                

(35,864)              26,748                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (35,781)              29,457                462                     31,843                

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (83)                     (2,709)                

(35,864)              26,748                

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาท)

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.07)                  0.06                    0.00                    0.06                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 1,010,973           1,176,505           850,502              1,008,327           

ตน้ทุนขายและบริการ (792,682)            (821,345)            (664,499)            (697,045)            

กาํไรขั.นต้น 218,291              355,160              186,003              311,282              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (138,548)            (152,949)            (102,812)            (126,122)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (143,929)            (132,286)            (105,490)            (105,528)            

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการให้บริการ (64,186)              69,925                (22,299)              79,632                

รายไดอ้ื1น

   รายไดเ้งินปันผลจากกิจการที1ควบคุมร่วมกนั 251                     251                     -                         -                         

   อื1นๆ 10,112                13,619                13,231                12,670                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (53,823)              83,795                (9,068)                92,302                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,936)              (11,354)              (12,855)              (11,181)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (66,759)              72,441                (21,923)              81,121                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 4,433                  (21,929)              5,078                  (18,879)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (62,326)              50,512                (16,845)              62,242                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (62,326)              50,512                (16,845)              62,242                

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (62,141)              57,211                (16,845)              62,242                

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (185)                   (6,699)                

(62,326)              50,512                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (62,141)              57,211                (16,845)              62,242                

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (185)                   (6,699)                

(62,326)              50,512                

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาท)

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.12)                  0.11                    (0.03)                  0.12                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พับลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2557

หุน้สามญั รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที1ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที1ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2555 500,000                  50,500                    287,582                  838,082                  6,230                      844,312                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              57,211                    57,211                    (6,699)                     50,512                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              (50,000)                   (50,000)                   -                              (50,000)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2556 500,000                  50,500                    294,793                  845,293                  (469)                        844,824                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2556 500,000                  50,500                    309,180                  859,680                  (2,557)                     857,123                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                              (62,141)                   (62,141)                   (185)                        (62,326)                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              (70,000)                   (70,000)                   -                              (70,000)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที$ 30 มิถุนายน 2557 500,000                  50,500                    177,039                  727,539                  (2,742)                     724,797                   

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



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

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ.นสุดวนัที$ 30 มถิุนายน 2557

หุน้สามญั
ที1ออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2555 500,000                        50,500                          198,531                        749,031                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 62,242                          62,242                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    (50,000)                         (50,000)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 30 มถิุนายน 2556 500,000                        50,500                          210,773                        761,273                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 500,000                        50,500                          230,021                        780,521                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (16,845)                         (16,845)                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    (70,000)                         (70,000)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที$ 30 มถิุนายน 2557 500,000                        50,500                          143,176                        693,676                        

-                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (66,759)              72,441                (21,923)              81,121                

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผื1อหนี/สงสัยจะสูญ 3,031                  1,728                  1,748                  1,784                  

   ค่าเผื1อสินคา้รับคืน (โอนกลบับญัชี) (933)                   (3,451)                (933)                   942                     

   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

      ที1จะไดรั้บ (โอนกลบับญัชี) (493)                   6,747                  (493)                   6,747                  

   ค่าเผื1อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         5,100                  

   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 62,241                56,138                59,005                53,466                

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (750)                   411                     (748)                   (30)                     

   โอนกลบัค่าเผื1อการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ (122)                   (144)                   (122)                   (144)                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,483                  2,413                  3,958                  2,917                  

   รายไดเ้งินปันผลจากกิจการที1ควบคุมร่วมกนั (251)                   (251)                   -                         -                         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 13,495                11,354                12,855                11,181                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงใน   

    สินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 13,942                147,386              53,347                163,084              

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ1มขึ/น) 

   ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/อื1น 142,226              40,904                84,747                10,705                

   สินคา้คงเหลือ (3,019)                (18,528)              2,454                  (17,496)              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น (8,592)                (6,100)                (9,764)                3,047                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 6,314                  (8,627)                (429)                   (607)                   

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ1มขึ/น (ลดลง) 

   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น 9,611                  17,968                16,959                22,450                

   หนี/ สินหมุนเวยีนอื1น (22,476)              (18,911)              (23,635)              (14,900)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 138,006              154,092              123,679              166,283              

   จ่ายดอกเบี/ย (10,326)              (8,947)                (12,334)              (11,106)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (20,348)              (23,861)              (14,616)              (16,411)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 107,332              121,284              96,729                138,766              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเพิ1มขึ/น -                         -                         (30,000)              (10,000)              

เงินปันผลรับจากกิจการที1ควบคุมร่วมกนั 251                     251                     -                         -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 768                     40                       768                     40                       

เงินสดจ่ายซื/ออุปกรณ์ (78,108)              (84,918)              (50,339)              (80,793)              

เงินสดจ่ายซื/อซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ (20,816)              (19,245)              (11,695)              (18,049)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (97,905)              (103,872)            (91,266)              (108,802)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงินเพิ1มขึ/น 111,204              77,247                111,204              77,247                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (50,000)              (50,000)              (50,000)              (50,000)              

เงินสดจ่ายชาํระหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,522)                (2,523)                (2,522)                (2,523)                

เงินกูย้มืจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัลดลง -                         -                         -                         (10,000)              

เงินปันผลจ่าย (70,000)              (50,000)              (70,000)              (50,000)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (11,318)              (25,276)              (11,318)              (35,276)              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,891)                (7,864)                (5,855)                (5,312)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,922                61,774                15,064                16,786                

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 75,031                53,910                9,209                  11,474                

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ$มเตมิ

รายการที1มิใช่เงินสด

   รายการซื/ออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ที1ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 17,297                11,667                17,109                11,349                

   รายการขายอุปกรณ์ใหก้บับริษทัยอ่ยที1ยงัไม่ไดรั้บชาํระ -                     -                         46,949                -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มีท่ี อยู่ ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเ สนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย  และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายง านทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั 

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายกา รบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น                
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเ ป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ซ้ือสินคา้ - - 10 9 - - 21 16 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 3 1 - - 5 3 ราคาตลาด 
รายไดค้่าโฆษณา - - - 5 - - - 7 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการในการ
ผลิตรายการโทรทศัน ์ - - - 6 - - - 20 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริการการพิมพ ์ - - 1 - - - 1 - ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าช่วงเวลา
ออกอากาศโทรทศัน์ - - 1 - - - 1 - ราคาตลาด 

ค่าโฆษณาจ่าย - - - 5 - - - 9 ราคาตลาด 
ค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ
โทรทศัน์จ่าย - - 2 1 - - 2 1 ราคาตลาด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

นโยบาย                      
การก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯแลว้) 
ซ้ือสินคา้ 3 3 5 6 5 6 10 12 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ - - - - 1 - - - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั              

(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 92,005 4,631 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 355 531 4 4 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355 531 92,009 4,635 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั             
(หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย  - - 15,621 13,590 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 3,086 3,491 6,134 6,776 

บริษทัร่วม 30 20 30 20 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,116 3,511 21,785 20,386 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ                    
31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2557 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2557 
 

เงินใหกู้ย้มื 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั  บริษทัยอ่ย 45,000 - 45,000 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120 

บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ากดั  บริษทัยอ่ย - 30,000 30,000 
  51,120 30,000 81,120 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (3,570) - (3,570) 

รวม   47,550 30,000 77,550 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือน วนัท่ี 30 มิถุนายน  2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั ยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 21 13 14 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 1 - 

รวม 24 21 14 14 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 45 43 26 27 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 1 - 

รวม 46 43 27 27 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - - 193 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 193 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 249,965 290,124 179,007 222,023 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 235,927 320,205 188,926 260,502 
3-6 เดือน 21,637 28,272 17,214 25,619 
6-12 เดือน 11,686 21,770 10,439 13,149 
มากกวา่ 12 เดือน 8,138 9,970 7,266 7,887 

รวม 527,353 670,341 402,852 529,180 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,097) (14,104) (6,500) (5,908) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (6,040) (6,973) (6,040) (6,973) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 505,216 649,264 390,312 516,299 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 505,216 649,264 390,312 516,492 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355 531 92,009 4,442 
ลูกหน้ีอ่ืน - 100 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 355 631 92,009 4,442 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 505,571 649,895 482,321 520,934 
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 44,534 27,334 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (493) (493) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 44,041 26,841 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จ ากดั 2 2 
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั              
อีกร้อยละ 51)   

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 100,890 100,890 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จ  ากดั 5,100 5,100 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั 25,000 25,000 

รวม 130,992 130,992 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน (5,100) (5,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 125,892 125,892 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน - สุทธิ 
มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (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 - - - - 

7. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 940,609 929,273 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 73,767 48,228 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี             
ณ วนัท่ีจ าหน่าย (18) (46,969) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (50,619) (47,709) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2557 963,739 882,823 

8. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชี ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 117,013 112,174 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,816 11,695 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (11,622) (11,296) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 122 122 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2557 126,329 112,695 
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9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวด หลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้างๆ ท่ี
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1,479 12,662 - 10,578 
ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน (737) 1,549 (782) 1,219 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 742 14,211 (782) 11,797 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการ  
ผลแตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด (876) (2,040) (263) (555) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                  
(บนัทึกระหวา่งงวด) 2,136 - 131 - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,260 (2,040) (132) (555) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
2,002 

 
12,171 

 
(914) 

 
11,242 
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(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,730 22,843 - 19,536 
ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน (737) 1,549 (782) 1,219 

รวมภาษีเงินไดปั้จจุบนั 1,993 24,392 (782) 20,755 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและจากการกลบัรายการ  
ผลแตกต่างชัว่คราวในระหวา่งงวด (1,697) (2,463) (1,091) (1,876) 

ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมา                  
(บนัทึกระหวา่งงวด) (4,729) - (3,205) - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,426) (2,463) (4,296) (1,876) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
(4,433) 

 
21,929 

 
(5,078) 

 
18,879 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม   

2556  
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม   

2556 
   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 16,796 - 16,796 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MMR 508,000 380,000 508,000 380,000 
รวม 508,000 396,796 508,000 396,796 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม   
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,992 3,321 21,574 20,361 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 126,538 150,505 78,132 91,258 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124 190 211 25 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 111,815 87,305 98,211 80,038 
เจา้หน้ีอ่ืน 65,654 57,732 63,841 55,287 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 307,123 299,053 261,969 246,969 

12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอา้งอิงกบัอตัรา ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงและมีก าหนดช าระคืนเม่ือ                
ทวงถาม 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 250,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (50,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 200,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (100,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 100,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ระยะยาว  บริษทั ฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข เก่ียวกบั การด ารงอตัราส่วน                       
ทางการเงิน 
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14. รายได้จากการขายและบริการ 

 รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 รวม
รายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาท่ีไม่ไดรั้บช าระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอ่ืนเป็นจ านวน 7 ลา้นบาท และ  16 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ : 2 ลา้นบาท และ  10 ลา้นบาท ตามล าดบั) (30 มิถุนายน 2556: 8 ลา้น
บาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 13 ลา้นบาท และ 24 ลา้นบาท ตามล าดบั)) 

15. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. เงินปันผล  

เงินปันผล อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับ
ก าไรของปี 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
วนัท่ี 26 เมษายน 2556 50,000 0.10 

    
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับ
ก าไรของปี 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
วนัท่ี 25 เมษายน 2557 70,000 0.14 

17. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 482       524  11 32 33 35 526 591 - - 526 591 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13 18 3 10 18 18 34 46 (34) (46) - - 

รวมรายได้ 495 542 14 42 51 53 560 637 (34) (46) 526 591 

                   
ผลการด าเนินงาน   
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 75 125 (34) (10) 1 (8) 42 107 - - 42 107 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
   

รายไดอ้ื่น 
 

 
 

 
 

   
 

 5 7 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
 

 
 

 
   

 
 (73) (70) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   
 

 (7) (5) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

 
 

 
 

   
 

 (33) 39 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 
 

 
 

 
   

 
 (2) (12) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 

 
 

 
 

   
 

 (35) 27 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน ส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืน่ๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ  
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 912 1,033 25 73 74 71 1,011 1,177 - - 1,011 1,177 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26 32 3 27 30 37 59 96 (59) (96) - - 

รวมรายได้ 938 1,065 28 100 104 108 1,070 1,273 (59) (96) 1,011 1,177 

                   
ผลการด าเนินงาน   
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 133 235 (53) (24) 1 (9) 81 202 - - 81 202 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน: 

 
 

 
 

 
   

 
   

รายไดอ้ื่น 
 

 
 

 
 

   
 

 10 14 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
 

 
 

 
   

 
 (144) (132) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

 
 

 
 

   
 

 (13) (11) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

 
 

 
 

   
 

 (66) 73 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 
 

 
 

 
   

 
 4 (22) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 

 
 

 
 

   
 

 (62) 51 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
การซ้ืออุปกรณ์ และการจา้งเพื่อพฒันาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 58 40 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 171 - 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือกระดาษ 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัซ่ึงถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเก่ียวกบัการซ้ือกระดาษพิมพนิ์ตยสารตาม
อตัราและปริมาณท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทั
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญา
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

18.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 16 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

18.5 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายในคดี เก่ียวกบัสัญญาจา้งแรง งานจ านวนหน่ึงคดี ซ่ึงเกิดจากการ
ด าเนินธุ รกิจตามปกติของบริษทัฯ ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทัฯ 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงิน ระหวา่ง กาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผู ้ มีอ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                             
7 สิงหาคม 2557 
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