
บริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2561



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)
ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั
บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที
เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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ความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทเีกียวข้องกบัการดําเนินงานต่อเนือง
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัมีผล
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีหนีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีน อยา่งไร
ก็ตาม ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามแผนแกไ้ขสถานการณ์ และเจา้หนีสถาบนัการเงินตกลงผอ่นผนั
การปฏิบติัตามเงือนไขในสัญญากูย้มืและ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยร์วมสุทธิ ผูบ้ริหาร
เชือวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินงานต่อเนือง งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที
ดาํเนินงานต่อเนือง กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการให้สาํเร็จตามแผนปรับเปลียนกลยทุธ์และการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานในอนาคต ดงันนัจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัซึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเกียวกบั
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทั ทงันี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนี
แต่อยา่งใด

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรืองเหล่านี

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรืองทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคัญทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเนือง เรืองสาํคญั
ในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี

การรับรู้รายได้
บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายไดจ้ากการขายสิงพิมพ ์รายไดจ้ากการโฆษณา
รายไดจ้ากการจดังาน และรายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากนี เงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาทีทาํกบัลูกคา้
มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํใหมี้เงือนไขในการรับรู้รายไดที้
แตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบ ซึงจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยใชว้ธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได้
โดยการสอบถามเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ การทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมและสุ่มตวัอยา่งรายการเพือ
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีบริษทัฯออกแบบไว้ และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดย
การขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในทีตอบสนองความเสียงทีระบุไว้

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายและบริการเพือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาขาย
และบริการของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯหรือไม่

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี

• ส่งจดหมายยนืยนัยอดลูกหนี ณ วนัสินปี

• สอบทานใบลดหนีทีบริษทัฯออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพือหาความผดิปกติทีอาจเกิดขึนของการรับรู้รายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการขายทีทาํผา่นใบสาํคญัทัวไป

ค่าความนิยม
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25 1 บริษทัฯบนัทึกค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจรวม 95 ลา้นบาท ตามทีบริษทัฯไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินรวมขอ้ 15 การประเมินการดอ้ยค่าของค่านิยมถือเป็นประมาณการ
ทางบญัชีทีสาํคญัทีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์นั รวมถึงการกาํหนด
ขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณกระแสเงินสด เช่น อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม
ซึงจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าความนิยมโดยใชว้ธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี

• ประเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ใช้ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่

• ทดสอบขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์
โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว
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• พิจารณาอตัราคิดลดทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลียถ่วง
นาํหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสาํคญัต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดยเฉพาะอตัราคิด
ลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสาํคญั

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีประมาณ 50 ล้านบาท ทังนีกลุ่ม
บริษทั ไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเกียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมขอ้ 4.10 และขอ้ 26 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการไดเ้มือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวมาใชป้ระโยชน์ใน
อนาคตได ้ซึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวหรือ
ผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้นั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจดัทาํประมาณการ
กาํไรทางภาษีในอนาคต ดงันนัจึงมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใชว้ธีิการตรวจสอบทีสาํคญัดงันี

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการควบคุมการจดัทาํประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตเพือการรับรู้รายการ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยสอบถามจากผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบ

• ทดสอบการควบคุมเพือใหแ้น่ใจวา่มีการปฏิบติัตามการควบคุมเกียวกบัการจดัทาํและอนุมติัประมาณการ
กาํไรทางภาษีในอนาคตอยา่งมีประสิทธิผล

• ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดงักล่าวโดยการสอบทานขอ้มูลและขอ้สมมติทางดา้น
เศรษฐกิจทีสาํคญัซึงมีผลกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขนัตน้ เช่น อตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย อตัราการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค เป็นตน้

• ทดสอบการคาํนวณของการประมาณการนีโดยอาศยัขอ้สมมติรวมทงัขอ้มูลทีสาํคญัต่าง ๆ เหล่านนั

• เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบักาํไรทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลของรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชที้
บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
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ข้อมูลอืน
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีนี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการ
ใหค้วามเชือมันในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความ
ขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง
การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง ในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมัน
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
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หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง
ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที
ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง
เหล่านีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี

สายฝน อินทร์แกว้
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2562



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,780,415 12,090,693 6,962,966 8,508,857
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7 , 8 387,999,294 394,091,736 177,341,712 217,297,473
สินคา้คงเหลือ 9 69,857,568 69,876,804 33,583,554 44,535,040
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 - - 66,677,171 69,451,299
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ทีจ่าย 90,707,092 74,133,599 52,421,785 40,074,651
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 31,395,430 40,500,631 10,944,387 16,528,962
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 588,739,799 590,693,463 347,931,575 396,396,282
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 206,473,450 206,473,450
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 10,115,991 16,807,534 - -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 - - - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 - - - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,450,415,519 1,339,846,823 1,436,541,528 1,321,995,446
คา่ความนิยม 15 94,850,812 94,850,812 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 86,449,439 114,084,550 49,934,389 62,563,364
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 50,397,869 59,320,595 36,365,374 44,037,866
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,012,861 7,175,206 402,549 743,691
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,695,242,491 1,632,085,520 1,729,717,290 1,635,813,817
รวมสินทรัพย์ 2,283,982,290 2,222,778,983 2,077,648,865 2,032,210,099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
   จากสถาบนัการเงิน 17 936,175,789 843,920,578 873,719,217 815,108,157
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 , 18 198,389,734 242,383,914 111,564,682 148,426,464
เงินกูย้มืระยะสันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 19 5,880,000 5,880,000 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 64,000,000 12,500,000 60,000,000 10,000,000
คา่สมาชิกรอตดับญัชี 46,251,928 51,599,081 40,843,792 44,476,550
หนีสินหมุนเวียนอืน 56,201,381 56,582,116 34,057,800 33,033,587
รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,306,898,832 1,212,865,689 1,120,185,491 1,051,044,758
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 20 300,467,400 364,467,400 297,467,400 357,467,400
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 188,616,970 151,663,895 183,780,059 144,344,859
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 84,891,539 85,063,533 77,421,545 78,936,579
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 573,975,909 601,194,828 558,669,004 580,748,838
รวมหนีสิน 1,880,874,741 1,814,060,517 1,678,854,495 1,631,793,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 505,000,000 505,000,000 505,000,000 505,000,000
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (935,319,421) (771,893,199) (886,825,864) (727,462,931)
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 735,120,234 577,379,434 735,120,234 577,379,434
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 350,300,813 355,986,235 398,794,370 400,416,503
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 52,806,736 52,732,231 - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 403,107,549 408,718,466 398,794,370 400,416,503
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,283,982,290 2,222,778,983 2,077,648,865 2,032,210,099

- - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 24 1,230,032,652 1,328,541,185 786,668,765 944,551,155
ตน้ทุนขายและบริการ (991,260,334) (1,156,316,866) (656,282,377) (823,288,855)
กาํไรขันต้น 238,772,318 172,224,319 130,386,388 121,262,300
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (153,998,193) (199,865,600) (104,267,274) (144,669,016)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (213,344,171) (226,512,625) (158,196,649) (166,405,529)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (3,087,983) - -
หนีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 7 - - (1,018,005) (25,825,172)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 15 - (62,030,000) - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (73,109,000)
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (128,570,046) (319,271,889) (133,095,540) (288,746,417)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 - - - 15,000,000
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (365,771) 2,755,824 - -
รายไดอื้น 40,208,293 35,765,895 43,410,246 45,628,197
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายเงนิได้ (88,727,524) (280,750,170) (89,685,294) (228,118,220)
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (69,662,463) (56,129,532) (66,229,147) (54,794,435)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายเงนิได้ (158,389,987) (336,879,702) (155,914,441) (282,912,655)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (9,185,730) (28,489,224) (7,672,492) (28,751,549)
ขาดทุนสําหรับปี (167,575,717) (365,368,926) (163,586,933) (311,664,204)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
     ประกนัภยั 21 - (7,287,441) - (6,299,829)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน 22 201,400,000 - 201,400,000 -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 - 21,489 - -
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 (40,280,000) 1,453,190 (40,280,000) 1,259,966
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี 161,120,000 (5,812,762) 161,120,000 (5,039,863)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (6,455,717) (371,181,688) (2,466,933) (316,704,067)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (167,650,222) (358,834,768) (163,586,933) (311,664,204)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 74,505 (6,534,158)

(167,575,717) (365,368,926)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (6,530,222) (364,647,530) (2,466,933) (316,704,067)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 74,505 (6,534,158)

(6,455,717) (371,181,688)
ขาดทุนต่อหุ้น 27
ขาดทุนตอ่หุน้ขนัพืนฐาน
   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.34) (0.72) (0.33) (0.62)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (158,389,987) (336,879,702) (155,914,441) (282,912,655)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (5,978,381) 7,400,008 13,056,883 22,971,219
   โอนกลบัคา่เผือสินคา้รับคืน (2,824,252) (9,572,952) (2,824,252) (9,572,952)
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,063,936) (45,847) (455,864) 2,512,091
   คา่เผือผลขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 1,018,005 25,825,172
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 73,109,000
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - (15,000,000)
   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 118,904,759 141,164,376 98,265,085 111,183,678
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และตดัจาํหน่ายอุปกรณ์
      และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2,600,437) (6,888,328) (2,600,437) (6,724,335)
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 3,087,983 - -
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม - 62,030,000 - -
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 365,771 (2,755,824) - -
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,023,000 6,331,871 4,680,766 5,294,166
   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 69,662,463 56,129,532 66,229,147 54,794,435
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 24,099,000 (79,998,883) 21,454,892 (18,520,181)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 14,895,076 83,819,021 29,723,130 73,552,607
   สินคา้คงเหลือ 1,083,172 (15,510,629) 11,407,350 4,939,374
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9,105,201 6,800,151 5,584,575 2,011,728
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,162,345 (966,374) 341,142 527,630
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (44,531,967) (23,536,323) (37,405,682) (49,753,921)
   หนีสินหมุนเวียนอืน (5,727,888) (17,519,298) (2,608,545) (20,393,151)
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,084,939 (46,912,335) 28,496,862 (7,635,914)
   จ่ายดอกเบีย (70,490,170) (54,985,044) (67,050,740) (53,934,005)
   จ่ายภาษีเงินได้ (21,845,629) (24,130,417) (12,347,134) (14,876,993)
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 2,527,813 25,274,000 - 25,274,000
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,195,800) (10,215,218) (6,195,800) (10,215,218)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (92,918,847) (110,969,014) (57,096,812) (61,388,130)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)



บริษทั บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพิมขึน) - - 1,756,123 (12,525,161)
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง - 10,375,019 - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 15,000,000
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 6,325,772 8,671,680 - -
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ - 351,597 - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,603,268 8,568,776 7,534,491 8,133,878
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (3,840,664) (29,714,988) (2,307,946) (6,815,572)
เงินสดจ่ายซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (235,018) (2,149,090) (42,807) (14,699)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 9,853,358 (3,897,006) 6,939,861 3,778,446
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน 92,255,211 148,051,483 58,611,060 119,239,062
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 9,500,000 - -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (12,500,000) (100,166,100) (10,000,000) (100,166,100)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 79,755,211 57,385,383 48,611,060 19,072,962
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (3,310,278) (57,480,637) (1,545,891) (38,536,722)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 12,090,693 69,571,330 8,508,857 47,045,579
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 8,780,415 12,090,693 6,962,966 8,508,857

- - - -
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ
รายการทีมิใช่เงินสด
   รายการซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,365,494 - 1,365,494 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
หุน้สามญั ส่วนเกินทุน รวม รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 500,000,000 50,500,000 (407,245,669) 577,379,434 577,379,434 720,633,765 59,266,389 779,900,154
ขาดทุนสาํหรับปี - - (358,834,768) - - (358,834,768) (6,534,158) (365,368,926)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - (5,812,762) - - (5,812,762) - (5,812,762)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (364,647,530) - - (364,647,530) (6,534,158) (371,181,688)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 500,000,000 50,500,000 (771,893,199) 577,379,434 577,379,434 355,986,235 52,732,231 408,718,466

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 500,000,000 50,500,000 (771,893,199) 577,379,434 577,379,434 355,986,235 52,732,231 408,718,466
ขาดทุนสาํหรับปี - - (167,650,222) - - (167,650,222) 74,505 (167,575,717)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - 161,120,000 161,120,000 161,120,000 - 161,120,000
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (167,650,222) 161,120,000 161,120,000 (6,530,222) 74,505 (6,455,717)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไปกาํไรสะสม
   เนืองจากการจาํหน่ายทีดิน (หมายเหตุ 22) - - 4,224,000 (3,379,200) (3,379,200) 844,800 - 844,800
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 500,000,000 50,500,000 (935,319,421) 735,120,234 735,120,234 350,300,813 52,806,736 403,107,549

-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
หุน้สามญั ส่วนเกินทุน รวม

ทีออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 500,000,000 50,500,000 (410,758,864) 577,379,434 577,379,434 717,120,570
ขาดทุนสาํหรับปี - - (311,664,204) - - (311,664,204)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - (5,039,863) - - (5,039,863)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - (316,704,067) - - (316,704,067)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 500,000,000 50,500,000 (727,462,931) 577,379,434 577,379,434 400,416,503

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 500,000,000 50,500,000 (727,462,931) 577,379,434 577,379,434 400,416,503
ขาดทุนสาํหรับปี - - (163,586,933) - - (163,586,933)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - 161,120,000 161,120,000 161,120,000
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - (163,586,933) 161,120,000 161,120,000 (2,466,933)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไปกาํไรสะสม
   เนืองจากการจาํหน่ายทีดิน (หมายเหตุ 22) - - 4,224,000 (3,379,200) (3,379,200) 844,800
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 500,000,000 50,500,000 (886,825,864) 735,120,234 735,120,234 398,794,370

-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนังสือ
ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ทีเลขที 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีหนีสินหมุนเวยีนสูงกวา่
สินทรัพยห์มุนเวียน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามแผนแกไ้ขสถานการณ์
ทงัในดา้นการดาํเนินงาน การลงทุนและการบริหารดา้นการเงิน นอกจากนี กลุ่มบริษทัยงัสามารถจ่าย
ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียเงินกูย้ืมเมือครบกาํหนดชาํระ ซึงทาํให้ในระหว่างปี 2561 ธนาคารได้
ตกลงผ่อนปรนเงือนไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงินสําหรับปี 2561 นอกจากนี ณ วนัที 31
ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยร์วมสุทธิ ผูบ้ริหารเชือว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินงาน
ต่อเนืองโดยจะสามารถดาํเนินการตามแผนปรับเปลียนกลยทุธ์และจะไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนี
สถาบนัการเงินต่อไป งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงาน
ต่อเนือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละหนีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถขายสินทรัพย์
และชาํระหนีสินไดต้ามปกติธุรกิจ

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัที
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีได้จดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย
การบญัชี
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน)
(ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) กบับริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้
จดัตงัขึน

ในประเทศ
2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ
บริษัทย่อย
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั ลงทุน 100 100 ไทย
บริษทั โพสต ์โฮลดิง จาํกดั

(ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกัด)
ลงทุน 100 100 ไทย

บริษทั โพสต ์ทีวี จาํกดั
(ถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์โฮลดิง จาํกดั)

ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ให้เช่าสตูดิโอ

100 100 ไทย

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร 100 100 ไทย
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริษทัฯ

และร้อยละ 51 โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั)
ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร 100 100 ไทย

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั(1) ผลิตรายการโทรทศัน์ 51 51 ไทย
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน์ 51 51 ไทย

(1) บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจใน
การสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก
งบการเงินรวมนีแลว้

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ นเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริม
ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 25 2
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื อนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้
ดงันี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกบัลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13

(ปรับปรุง 2560)
เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15
(ปรับปรุง 2560)

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18
(ปรับปรุง 2560)

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการ 5
ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน
เงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที
เกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชือว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 25 3
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 1 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที อาจมีต่องบ
การเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินค้าให้กับผูซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์

ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน

รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมือให้บริการเสร็จสิน ซึงตามปกติการให้บริการจะถือว่า
เสร็จสินลงเมือสิงพิมพ์ทีพิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้วหรือมีการเข้าชมโฆษณาบนสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แลว้

ดอกเบียรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี และค่าเผือสินคา้รับคืน ซึง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนัน
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4.4 สินค้าคงเหลอื
สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตาํกวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุย้การผลิต

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตังรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับสําหรับสินคา้ที
ลา้สมยัหรือเคลือนไหวชา้

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้

เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุน

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม
และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของทีดินในราคาทุน ณ วนัทีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนนับริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทงันี
บริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั งคราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ
วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั

บริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยบริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมี
การตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาทีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจาก
การตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้
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ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี

อาคาร 20 ปี
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3 ถึง 15 ปี
เครืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ 3 ถึง 10 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน และเครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั

บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯ
ตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นนัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ของสินทรัพยน์นั

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั คือ

ก) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์  ถึง 11 ปี
ข) ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ค) ลิขสิทธ์ ซึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตงั
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4.9 ค่าความนิยม
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน

เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที
เกิดขึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์
ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทาํการ
ประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต

4.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี
รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั
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บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที
เกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า

4.13 เงินตราต่างประเทศ
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเ งินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ใน
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ
สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที เกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลี ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณ
ผลการดาํเนินงาน
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และบริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน
ทงันีมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื อออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืนๆ ซึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนัน บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรั บโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

4.16 ประมาณการหนีสิน
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่าย
เพือโอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้อและผูข้าย
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพ
คล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกียวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง
สําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด

ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงานทีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายขุองหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้

ค่าเผือสินค้ารับคืน
ในการประมาณค่าเผือสินคา้รับคืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ทีคาดวา่จะเกิดขึนจากการรับคืนสินคา้ โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาด
ในขณะนนั

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทัฯจะตงัค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมือมีขอ้บ่งชี
ของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

บริษทัฯแสดงมูลค่าของทีดินดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึงราคาทีตีใหม่นีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยป์ระเภททีดิน ซึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ 14

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั
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ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์
หรือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทงัการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนั ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ของพนักงาน
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

เงินสด 4 10 4 10
เงินฝากธนาคาร 8,776 12,081 6,959 8,499
รวม 8,780 12,091 6,963 8,509

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.1
ถึง 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี)
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)
ซือสินคา้ - - 9 18 ราคาตลาด
รายไดค้่าเช่า - - 11 12 ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา - - 2 3 ราคาตลาด
ดอกเบียรับ - - 2 อตัราร้อยละ 6 ต่อปี
รายไดค้่าบริการจดัการ - - 7 7 ราคาตามสญัญา
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้
ซือสินคา้ 4 7 4 7 ราคาตลาด
รายไดค้่าบริการจดัการ 9 9 4 4 ราคาตามสญัญา
รายไดค้่าเช่า 1 - - - ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา 1 - 1 - ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที เกียวข้องกัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 8)
บริษทัยอ่ย - - 51,085 34,604
การร่วมคา้ 2,487 3,422 1,211 984
หกั : ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - (48,199) (30,319)
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,487 3,422 4,097 5,269
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 18)
บริษทัยอ่ย - - 2,940 9,079
การร่วมคา้ 2,964 1,721 1,871 1,494
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,964 1,721 4,811 10,573
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เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสันระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 และการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2560

เพิมขึน (ลดลง)
ระหวา่งปี

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2561เงินใหกู้ย้มื
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 61,000 - 61,000
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120
บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 340,415 (1,756) 338,659

407,535 (1,756) 405,779
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (338,084) (1,018) (339,102)
รวม 69,451 (2,774) 66,677

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้ืมจากบริษทัฯจาํนวน 61 ลา้นบาท โดยเงินให้
กูย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5.5 ต่อปี

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั ไดรั้บเงินกูย้มืจากบริษทัฯจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยเงินให้กูย้ืมนีมีกาํหนดชาํระ
คืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียซึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียลูกคา้รายใหญ่ชนัดีประเภทเงินกูแ้บบมี
ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง

บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั ไดรั้บเงินกูย้มืจากบริษทัฯจาํนวน 339 ลา้นบาท โดยเงินใหกู้ย้มืนีมีกาํหนดชาํระ
คืนเมือทวงถามและมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสัน 42 49 19 21
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 - -
รวม 44 51 19 21
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ลกูหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17 1,776 132 42
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 35 50 - -
6 - 12 เดือน 578 - 578 -

รวมลกูหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 630 1,826 710 42
ลกูหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 141,770 175,290 68,174 85,833
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 115,929 76,301 84,159 107,280
3 - 6 เดือน 10,731 83,957 8,709 11,022
6 - 12 เดือน 21,019 17,213 3,390 4,308
มากกวา่ 12 เดือน 34,983 23,992 15,372 16,161

รวม 324,432 376,753 179,804 224,604
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (18,135) (26,216) (15,083) (21,824)

ค่าเผือสินคา้รับคืน (2,296) (5,120) (2,296) (5,120)
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั,

สุทธิ 304,001 345,417 162,425 197,660
รวมลกูหนีการคา้ - สุทธิ 304,631 347,243 163,135 197,702
ลกูหนีอืน
รายไดค้า้งรับ 81,511 45,253 10,820 14,368
ลกูหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,857 1,596 51,586 35,546
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - (48,199) (30,319)
รวมลกูหนีอืน - สุทธิ 83,368 46,849 14,207 19,595
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน - สุทธิ 387,999 394,092 177,342 217,297
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9. สินค้าคงเหลอื
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ
2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 57,909 58,816 (46,676) (46,280) 11,233 12,536
วตัถุดิบ 30,294 35,537 (1,739) (3,315) 28,555 32,222
อืน ๆ 30,796 25,729 (726) (610) 30,070 25,119
รวม 118,999 120,082 (49,141) (50,205) 69,858 69,877

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ
2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 35,826 42,149 (31,191) (29,927) 4,635 12,222
วตัถุดิบ 30,294 35,537 (1,739) (3,315) 28,555 32,222
อืน ๆ 860 701 (466) (610) 394 91
รวม 66,980 78,387 (33,396) (33,852) 33,584 44,535

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลรับที

บริษทัฯรับระหวา่งปี
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ
บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 50,000 50,000 49 49 2 2 - -
(และถือหุน้โดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์

เนชันแนล มีเดีย จาํกดั อีกร้อยละ 51)
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย

จาํกดั
25,000 25,000 100 100 100,890 100,890 - 15,000

บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 51 51 5,100 5,100 - -
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั 80,000 80,000 51 51 178,690 178,690 - -
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - -
รวม 309,682 309,682 - 15,000
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (103,209) (103,209) - -
สุทธิ 206,473 206,473 - 15,000
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั บางกอกโพสต์-

บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั
ผลิตและจาํหน่าย

นิตยสาร
70 70 11,500 11,500 10,116 16,808

11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้เงินปัน
ผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินรวมดงันี

(หน่วย: พนับาท)

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้

ในระหวา่งปี

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

ในระหวา่งปี เงินปันผลรับในระหวา่งปี
2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั บางกอกโพสต์-
บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั

(366) 2,756 - 17 6,326 -

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าทีมีสาระสําคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

การร่วมคา้

ทุนชาํระแลว้
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

สินทรัพยร์วม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

หนีสินรวม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

รายไดร้วม
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

กาํไร (ขาดทุน)
สาํหรับปี

สินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
บริษทั บางกอกโพสต์ - บาวเออร์

มีเดีย จาํกดั 16 16 25 42 11 16 47 59 (1) 5
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตงัขึน

ในประเทศ
สดัส่วนเงิน

ลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ผลิตรายการวิทยุ ไทย 40 10,000 10,000 2,704 2,704
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)

สุทธิ - - - -

12.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
ขอ้มูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทั

ทุนชาํระแลว้
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

สินทรัพยร์วม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

หนีสินรวม
ณ วนัที

31 ธนัวาคม

รายไดร้วมสาํหรับ
ปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

กาํไรสาํหรับ
ปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 25 25 3 3 - - - - - -

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
ราคาทุน

ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 2561 2560
(ร้อยละ)

Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 - 16 16
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (16) (16)
สุทธิ - -
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ์ง

แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีดิน อาคาร
เครืองจกัรและ

อุปกรณ์

เครืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ

เครืองจกัรและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตงั รวม
ราคาทุน
ณ 1 มกราคม 2560 923,800 859,916 1,023,473 409,494 2,460 3,219,143
ซือเพิม - - 2,790 3,302 14,305 20,397
จาํหน่าย - - (71,792) (7,360) (754) (79,906)
โอน - - 5,925 13,929 (14,846) 5,008
ณ 31 ธนัวาคม 2560 923,800 859,916 960,396 419,365 1,165 3,164,642
ซือเพิม - - 12 2,611 2,583 5,206
จาํหน่าย (4,800) (2,191) (9,854) (4,087) - (20,932)
โอน - - 3,748 - (3,748) -
ตีราคา 201,400 - - - - 201,400
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 857,725 954,302 417,889 - 3,350,316
ค่าเสือมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2560 - 717,767 765,605 277,385 - 1,760,757
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,913 41,095 - 104,743
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - - (71,749) (6,289) - (78,038)
ณ 31 ธนัวาคม 2560 - 731,502 743,769 312,191 - 1,787,462
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,442 27,861 - 91,038
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,191) (9,755) (3,987) - (15,933)
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - 743,046 783,456 336,065 - 1,862,567
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม 2560 - - - 37,333 - 37,333
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - - - 37,333 - 37,333
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธนัวาคม 2560 923,800 128,414 216,627 69,841 1,165 1,339,847

ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 114,679 170,846 44,491 - 1,450,416
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
2560 (จาํนวน 79 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 104,743

2561 (จาํนวน 69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 91,038
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(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยซึ์ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีดิน อาคาร
เครืองจกัรและ

อุปกรณ์

เครืองตกแต่ง
อุปกรณ์

สาํนกังานและ
ยานพาหนะ

เครืองจกัรและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตงั รวม
ราคาทุน
ณ 1 มกราคม 2560 923,800 859,916 1,023,473 261,749 260 3,069,198
ซือเพิม - - 2,790 747 2,576 6,113
จาํหน่าย - - (71,792) (5,790) (754) (78,336)
โอน - - 5,925 - (917) 5,008
ณ 31 ธนัวาคม 2560 923,800 859,916 960,396 256,706 1,165 3,001,983
ซือเพิม - - 12 1,079 2,583 3,674
จาํหน่าย (4,800) (2,191) (9,854) (4,310) - (21,155)
โอน - - 3,748 - (3,748) -
ตีราคา 201,400 - - - - 201,400
ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 857,725 954,302 253,475 - 3,185,902
ค่าเสือมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2560 - 717,767 765,606 177,763 - 1,661,136
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,913 32,130 - 95,778
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - - (71,749) (5,177) - (76,926)
ณ 31 ธนัวาคม 2560 - 731,502 743,770 204,716 - 1,679,988
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 13,735 49,441 22,421 - 85,597
ค่าเสือมราคาสะสมของส่วนทีจาํหน่าย - (2,191) (9,755) (4,279) - (16,225)
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - 743,046 783,456 222,858 - 1,749,360
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธนัวาคม 2560 923,800 128,414 216,626 51,990 1,165 1,321,995

ณ 31 ธนัวาคม 2561 1,120,400 114,679 170,846 30,617 - 1,436,542
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
2560 (จาํนวน 75 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 95,778

2561 (จาํนวน 69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 85,597

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Comparative Approach)
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ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดที้ใชใ้นการประเมินราคาทีดินขา้งตน้สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาต่อตารางวา (บาท) 33,750 – 300,000 33,750 – 300,000

หากราคาต่อตารางวาของทีดินทีประเมินนีเพิมขึน (ลดลง) อยา่งมีสาระสําคญั จะมีผลทาํให้ราคาทีตี
ใหม่ของทีดินเพิมขึน (ลดลง) อยา่งมีสาระสาํคญัดว้ย

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,032 ลา้นบาท (2560: 1,018 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 986 ลา้น
บาท (2560: 977 ลา้นบาท))

บริษทัไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 615 ลา้นบาท (2560:
354 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน

15. ค่าความนิยม
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2561 2560

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 94,851 156,881
หกั : ค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - (62,030)
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 94,851 94,851

บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมกิจการเพือทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี
(หน่วย: พนับาท)

CGU 1 (บริษทัโพสต์
อินเตอร์เนชันแนล

มีเดีย จาํกดั)
CGU 2 (บริษทัมชัรูม

กรุ๊ป จาํกดั) รวม
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 53,769 103,112 156,881
หกั : ค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - (62,030) (62,030)
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 53,769 41,082 94,851

บริษทัฯพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพยโ์ดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณ
การทางการเงินซึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี
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ขอ้สมมติทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

CGU 1 (บริษทั โพสต ์อินเตอร์
เนชันแนล มีเดีย จาํกดั) CGU 2 (บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั)

อตัราการเติบโต
อตัราคิดลดก่อนภาษี 11. 1.25

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัรา
ก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน
ณ 31 ธนัวาคม 2560 71,395 7,200 345,096 423,691 297,439 297,439
ซือเพิม - - 235 235 43 43
ตดัจาํหน่าย - - (4) (4) (4) (4)
ณ 31 ธนัวาคม 2561 71,395 7,200 345,327 423,922 297,478 297,478
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ 31 ธนัวาคม 2560 34,800 481 260,714 295,995 234,562 234,562
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,410 1,440 14,016 27,866 12,668 12,668
ณ 31 ธนัวาคม 2561 47,210 1,921 274,730 323,861 247,230 247,230
สํารองเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม 2560 - - 13,612 13,612 314 314
ณ 31 ธนัวาคม 2561 - - 13,612 13,612 314 314
มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,595 6,719 70,770 114,084 62,563 62,563
ณ 31 ธนัวาคม 2561 24,185 5,279 56,985 86,449 49,934 49,934
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(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน
ณ 31 ธนัวาคม 2559 71,395 - 350,076 421,471 302,432 302,432
ซือเพิม - 7,200 28 7,228 15 15
โอน - - (5,008) (5,008) (5,008) (5,008)
ณ 31 ธนัวาคม 2560 71,395 7,200 345,096 423,691 297,439 297,439
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ 31 ธนัวาคม 2559 19,366 - 243,930 263,296 219,155 219,155
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,434 481 16,784 32,699 15,407 15,407
ณ 31 ธนัวาคม 2560 34,800 481 260,714 295,995 234,562 234,562
สํารองเผือการด้อยค่า
ณ 31 ธนัวาคม 2559 - - 13,612 13,612 314 314
ณ 31 ธนัวาคม 2560 - - 13,612 13,612 314 314
มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ 31 ธนัวาคม 2559 52,029 - 92,534 144,563 82,963 82,963
ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,595 6,719 70,770 114,084 62,563 62,563

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จํานวนหนึงซึงตัด
ค่าตดัจาํหน่ายหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการ
ด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 196 ล้านบาท (2560: 189 ล้านบาท) (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 184 ลา้นบาท (2560: 177 ลา้นบาท))

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 51,176 28,921 3,719 108
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MMR 885,000 815,000 870,000 815,000
รวม 936,176 843,921 873,719 815,108
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18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,871 1,495 4,792 10,568
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 100,175 113,455 35,126 47,966
เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,093 226 19 5
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,644 93,038 43,796 56,757
เจา้หนีอืน 28,607 34,170 27,832 33,130
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 198,390 242,384 111,565 148,426

19. เงินกู้ยมืระยะสันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซึงมีอตัราดอกเบียซึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียลูกคา้รายใหญ่ชนัดี
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงและมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม

20. เงินกู้ยมืระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้มืระยะยาวสกุลบาทของบริษทัฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึงสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืนเงินตน้ 2561 2560 2561 2560
1 อตัราคงทีร้อยละ 5.50 ต่อปี ทุกไตรมาส เริมตงัแต่เดือนกนัยายน

2560 ถึง เดือนธนัวาคม 2565
357,467 367,467 357,467 367,467

2 อตัราคงทีร้อยละ 5.25 ต่อปี ทุกไตรมาส เริมตงัแต่เดือนมกราคม
2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563

7,000 9,500 - -

รวม 364,467 376,967 357,467 367,467
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (64,000) (12,500) (60,000) (10,000)
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 300,467 364,467 297,467 357,467

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2560 บริษทัฯได้รับการผ่อนผนั
เงือนไขเรืองการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น สําหรับงบการเงินปี 2560 ให้สามารถ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงินในอัตราที สูงกว่าอัตราทีกําหนดในสัญญาเงินกู้ยืมเงินได้และขยาย
ระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารให้ทยอยจ่ายชาํระไปจนถึง 2565 โดยบริษทัฯได้จด
จาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือเป็นหลกัประกนัเพิมเติมใหก้บัธนาคารในเดือนธนัวาคม 2560
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ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บจดหมายผอ่นผนัจากธนาคารเกียวกบัเงือนไขการดาํรงอตัราส่วน
หนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงบการเงินปี 2561 แต่มีการกาํหนดเงือนไขบางประการสําหรับปี
2562 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้รับจดหมายผ่อนผนัฉบับใหม่ทียกเลิก
จดหมายผ่อนผนัฉบับเดือนธันวาคม 2561 แต่ยงัคงได้รับการผ่อนผนัเงือนไขการดาํรงอตัราส่วน
หนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่าอัตราทีกําหนดในสัญญาสําหรับงบการเงินปี 2561 โดยไม่มี
เงือนไขอืนใด ๆ

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือเกษียณอายุ แสดง
ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 85,064 81,660 78,937 77,558
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,990 4,475 3,734 3,554
ตน้ทุนดอกเบีย 1,033 1,027 946 911
ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ - 829 - 829

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (2,690) - (3,765)
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 1,895 - 1,491
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 8,083 - 8,574

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (6,195) (10,215) (6,195) (10,215)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 84,892 85,064 77,422 78,937

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ตน้ทุนขาย 4,387 4,119 3,620 3,639
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,636 2,212 1,060 1,655
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,023 6,331 4,680 5,294

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า
เป็นจาํนวนประมาณ 9 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 9 ล้านบาท) (2560: จาํนวน 6
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 6 ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 7.3 ถึง 21.2 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7.3 ปี)
(31 ธนัวาคม 2560: 7.3 ถึง 21.2 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7.3 ปี)
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สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯและบริษทัย่อย
ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
อตัราคิดลด 1.1 - 3.2 1.1 - 3.2 1.1 - 3.2 1.1 - 3.2
อตัราการขึนเงินเดือน 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0 3.0 3.0
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ
0 - 41.5 0 - 41.5 4.2 - 41.5 4.2 - 41.5

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (8) 11 (3) 3
อตัราการขึนเงินเดือน 10 (7) 3 (2)
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (10) 11 (5) 5

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (8) 10 (3) 4
อตัราการขึนเงินเดือน 8 (6) 2 (2)
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (8) 10 (4) 5

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึง
ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั
การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิมขึน 13 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของ
งวดทีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
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22. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทดีิน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

ยอดคงเหลือตน้ปี 577,379 577,379
ตีราคาเพิม 201,400 -
โอนไปกาํไรสะสมเนืองจากจาํหน่ายทีดิน (4,224) -
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (39,435) -
ยอดคงเหลือปลายปี 735,120 577,379

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ
จ่ายเป็นเงินปันผลได้

23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายนีไวค้รบถว้นแลว้

24. รายได้จากการขายและบริการ
รายไดจ้ากการขายและบริการไดร้วมรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดค้่าโฆษณาทีไม่ไดรั้บชาํระ
เป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีมีลกัษณะไม่เหมือนกนักบับริษทัอืนเป็น
จาํนวน 3 ลา้นบาท (2560: 11 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท (2560: 6 ลา้นบาท))
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 549 615 421 454
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 119 121 98 111
ค่าโฆษณาจ่าย 21 39 16 28
ค่าบริการขอ้มูลข่าว 20 23 20 23
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 37 59 32 51
ขาดทุนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 1 26
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (2) (1) (3)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน - 3 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 73
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 62 - -
วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 128 224 111 193
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 29 7 (6) 3

26. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,745 - - -
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว 6,441 28,489 7,672 28,752
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 9,186 28,489 7,672 28,752
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จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบักาํไรจากการตี

ราคาทีดิน (40,280) - (40,280) -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,453 - 1,260
(40,280) 1,453 (40,280) 1,260

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (158,390) (336,880) (155,914) (282,913)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (31,678) (67,376) (31,183) (56,583)
รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ

ปีก่อน 13,971 32,741 11,821 32,674
ผลขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26,539 49,852 23,193 31,733
ผลทางภาษีของค่าเผือผลขาดทุนจากเงินให้กูย้มืและเงิน

ลงทุนซึงไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 3,747 23,242
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษี 851 14,086 128 737
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (34) (388) (34) (51)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 73 (551) - -
เงินปันผลทีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ - - - (3,000)
อืน ๆ (536) (487) - -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,186 28,489 7,672 28,752
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16,978 17,013 15,484 15,788
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 23,276 31,341 10,945 17,541
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 3,224 3,586 3,016 3,328
ค่าเผือสินคา้รับคืน 263 544 263 544
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6,679 6,770 6,679 6,770
ค่าเผือการดอ้ยค่าของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - 8 - 8
อืนๆ (22) 59 (22) 59
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 50,398 59,321 36,365 44,038
หนีสินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ 4,837 7,319 - -
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน 183,780 144,345 183,780 144,345
รวมหนีสินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 188,617 151,664 183,780 144,345

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สําหรับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้และเครดิตภาษีทียงัไม่ได้
ใช้จ ํานวน 938 ล้านบาท (2560: 749 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 510 ล้านบาท (2560: 335
ล้านบาท)) เนืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับ
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อ
การนาํผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์
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รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
31 ธนัวาคม 2562 171 2 26 -
31 ธนัวาคม 2563 242 222 103 80
31 ธนัวาคม 2564 180 229 104 96
31 ธนัวาคม 2565 211 234 161 159
31 ธนัวาคม 2566 134 62 116 -

938 749 510 335

27. ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี

28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี

ส่วนงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา
ส่วนงานผลิตรายการโทรทศัน์
ส่วนงานอืน ๆ

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเกียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัยพ์รวมซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
สือสิงพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืนๆ รวมส่วนงาน
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 908 931 230 181 92 216 1,230 1, 28 - - 1,230 1,328
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 14 21 - - - - 14 21 (14) (21) - -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 7 (198) 39 24 28 142 74 (32) 11 4 85 (28)

(หน่วย: ลา้นบาท)
สือสิงพมิพ์และ

โฆษณา ผลติรายการโทรทศัน์ อืนๆ ส่วนทีแบ่งไม่ได้
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,987 1,917 307 709 11 24 143 209 (164) (636) 2,284 2,223
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ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั นรายได้และ
สินทรัพยที์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน หนึงราย เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 59 ลา้นบาท ซึงมาจากส่วนงานสิงพิมพแ์ละโฆษณา (ปี 2560: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่
จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงิน 87 ลา้นบาท ซึงมาจากส่วนงานสิงพิมพแ์ละโฆษณา)

29. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนเป็นราย
เดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
จาํนวน 20 ลา้นบาท (2560: 24 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 18 ลา้นบาท (2560: 20 ลา้นบาท))

30. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน
30.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเกียวกบัการปรับปรุงอาคาร การซืออุปกรณ์และการจา้งเพือการ
ทาํบญัชี ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม

2561 2560
จ่ายชาํระ

ภายใน 1 ปี 75 70
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 187 165
มากกวา่ 5 ปี 51 82

30.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ทําสัญญาเพือรับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้าจากบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึงบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑ์
และอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา
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30.3 การคําประกนั
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท (2560: 8 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

31. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ทีดิน - - 1,120 1,120

32. เครืองมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามทีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะ
สัน และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านการให้สินเชือ
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และเงินให้กูย้ืม
ระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันันบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชือ นอกเหนือจากจาํนวนทีไดบ้นัทึกค่าเผือผลขาดทุนไวแ้ลว้
นอกจากนี การให้สินเชือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้และเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่
กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน
การเงิน เงินกูย้ืมระยะสัน และเงินกูย้ืมระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตาํ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์
และหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 4 5 9 0.1 - 1.0
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 388 388 -

- - 4 393 397

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 936 - 936 MMR, MOR

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 198 198 -
เงินกูย้มืระยะสนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR
เงินกูย้มืระยะยาว 64 300 - - 364 5.25 - 5.50

64 300 942 198 1,504
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(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 5 7 12 0.1 - 1.0
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 394 394 -

- - 5 401 406

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน
- - 844 - 844 MMR, MOR

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 242 242 -
เงินกูย้มืระยะสนัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 6 - 6 อา้งอิงกบัอตัรา MLR
เงินกูย้มืระยะยาว 13 364 - - 377 5.25 - 5.50

13 364 850 242 1,469

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3 4 7 0.1 - 1.0

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 177 177 -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 67 - - - 67 5 - 5.5, MLR
67 - 3 181 251

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 874 - 874 MMR, MOR
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 112 112 -
เงินกูย้มืระยะยาว 60 297 - - 357 5.50

60 297 874 112 1,343
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(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย อตัรา
ภายใน มากกวา่ ปรับขึนลง ไม่มี ดอกเบีย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 6 8 0.1 - 1.0

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 217 217 -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 69 - - - 69 5 - 5.5, MLR
69 - 2 223 294

หนีสินทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - - 815 - 815 MMR, MOR
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 148 148 -
เงินกูย้มืระยะยาว 10 357 - - 367 5.50

10 357 815 148 1,330

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเนืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่มีธุรกรรมทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท
ระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึง
โครงสร้างทุนทีเหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้าง
มูลค่า การถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อ
ทุนเท่ากบั 4.67:1 (2560: 4.44:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 4.21:1 (2560: 4.08:1))
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2562 เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้ลงมติพิจารณาให้
หยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์และหนังสือพิมพ์ M2F ภายในเดือนมีนาคม 2562 ซึงจะทาํให้
บริษทัฯไม่มีรายไดข้องสือสิงพิมพแ์ละโฆษณาจากหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยแ์ละ M2F แต่อยา่งไรก็ตาม
บริษัทฯยงัคงมีรายได้จากสือดิจิทัล เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
และสามารถใชผ้ลงานทีผา่นมาของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยแ์ละ M2F ในการหารายไดใ้หบ้ริษทัฯ

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2562


