บริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที
เกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน
ข้อกําหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่ แน่ นอนทีมีสาระสํ าคัญทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนือง
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตตามทีบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 กลุ่มบริ ษทั มีผล
ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีหนีสินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ และเจ้าหนี สถาบันการเงินตกลงผ่อนผัน
การปฏิบตั ิตามเงื อนไขในสัญญากูย้ มื และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ยังมีสินทรัพย์รวมสุ ทธิ ผูบ้ ริ หาร
เชือว่ากลุ่มบริ ษทั จะสามารถดําเนินงานต่อเนื อง งบการเงินนี จึงถูกจัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที
ดําเนินงานต่อเนื อง กลุ่มบริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างดําเนินการให้สาํ เร็ จตามแผนปรับเปลี ยนกลยุทธ์และการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานในอนาคต ดังนันจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญซึ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั ทังนี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื อนไขต่อกรณี นี
แต่อย่างใด
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบ
การเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านีดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
นอกจากเรื องทีได้กล่าวไว้ในวรรคความไม่ แน่ นอนที มีสาระสําคัญที เกียวข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนื อง เรื องสําคัญ
ในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื องมีดงั ต่อไปนี
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการขายและบริ การหลายรู ปแบบ เช่น รายได้จากการขายสิ งพิมพ์ รายได้จากการโฆษณา
รายได้จากการจัดงาน และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์ เป็ นต้น นอกจากนี เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาทีทาํ กับลูกค้า
มีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดต่าง ๆ เป็ นต้น ทําให้มีเงือนไขในการรับรู ้รายได้ที
แตกต่างกันในแต่ละรู ปแบบ ซึ งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยใช้วธิ ี การตรวจสอบทีสาํ คัญดังนี
•

ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯที เกียวข้องกับวงจรรายได้
โดยการสอบถามเจ้าหน้าทีผรู ้ ับผิดชอบ การทําความเข้าใจระบบการควบคุม และสุ่ มตัวอย่างรายการเพือ
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีบริ ษทั ฯออกแบบไว้ และให้ความสําคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดย
การขยายขอบเขตการทดสอบการควบคุมภายในทีตอบสนองความเสี ยงทีระบุไว้

•

สุ่ มตัวอย่างสัญญาขายและบริ การเพือตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื อนไขทีระบุไว้ในสัญญาขาย
และบริ การของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

•

สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที เกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชี

•

ส่ งจดหมายยืนยันยอดลูกหนี ณ วันสิ นปี

•

สอบทานใบลดหนี ทีบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพือหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของการรับรู ้รายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการขายที ทาํ ผ่านใบสําคัญทัวไป

ค่ าความนิยม
ณ วันที 31 ธันวาคม 25 1 บริ ษทั ฯบันทึกค่าความนิยมจากการรวมธุ รกิจรวม 95 ล้านบาท ตามทีบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินรวมข้อ 15 การประเมินการด้อยค่าของค่านิ ยมถือเป็ นประมาณการ
ทางบัญชีทีสาํ คัญทีฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์นนั รวมถึงการกําหนด
ข้อสมมติทีสาํ คัญทีใช้ในการประมาณกระแสเงินสด เช่น อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที เหมาะสม
ซึ งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าความนิยมโดยใช้วธิ ี การตรวจสอบทีสาํ คัญดังนี
•

ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินทีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ใช้ โดยการสอบถามฝ่ ายบริ หารและทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่

•

ทดสอบข้อสมมติทีสาํ คัญทีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
โดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริ ษทั ฯ

•

เปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที เกิดขึนจริ งเพือประเมินการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
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•

พิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี ยถ่วง
นําหนักของบริ ษทั ฯและของอุตสาหกรรม

•

ทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลี ยนแปลงข้อสมมติทีสาํ คัญต่อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิด
ลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

•

สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี ยนแปลงข้อสมมติทีสาํ คัญ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ กสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี ป ระมาณ 50 ล้านบาท ทังนี กลุ่ ม
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี และรายละเอียดเกี ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมข้อ 4.10 และข้อ 26 ตามลําดับ โดยสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู ้รายการได้เมือมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัวคราวมาใช้ประโยชน์ใน
อนาคตได้ ซึ งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะนําผลแตกต่างชัวคราวหรื อ
ผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นนั ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทําประมาณการ
กําไรทางภาษีในอนาคต ดังนันจึงมีความเสี ยงเกียวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้วธิ ี การตรวจสอบทีสาํ คัญดังนี
•

ทําความเข้าใจเกียวกับการควบคุมการจัดทําประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพื อการรับรู ้รายการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยสอบถามจากผูท้ ี มีหน้าทีรับผิดชอบ

•

ทดสอบการควบคุมเพือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามการควบคุมเกียวกับการจัดทําและอนุมตั ิประมาณการ
กําไรทางภาษีในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ผล

•

ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดังกล่าวโดยการสอบทานข้อมูลและข้อสมมติทางด้าน
เศรษฐกิจทีสาํ คัญซึ งมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากําไรขันต้น เช่น อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย อัตราการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น

•

ทดสอบการคํานวณของการประมาณการนี โดยอาศัยข้อสมมติรวมทังข้อมูลทีสาํ คัญต่าง ๆ เหล่านัน

•

เปรี ยบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรที เกิดขึนจริ งเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หารในการประมาณการกําไรทางภาษีดงั กล่าว

•

สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ที
บริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี นี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการ
ให้ความเชือมันในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื นมีความ
ขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มี
การดําเนิ นการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื อง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื อง ในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อ ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
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หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผบู ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดาํ เนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที เกียวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
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•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงั หมดตลอดจนเรื องอืนซึ ง
ข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื อง
เหล่านีไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ
หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

7

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

6
7,8
9
7

8,780,415
387,999,294
69,857,568
90,707,092
31,395,430
588,739,799

12,090,693
394,091,736
69,876,804
74,133,599
40,500,631
590,693,463

6,962,966
177,341,712
33,583,554
66,677,171
52,421,785
10,944,387
347,931,575

8,508,857
217,297,473
44,535,040
69,451,299
40,074,651
16,528,962
396,396,282

10
11
12
13
14
15
16
26

10,115,991
1,450,415,519
94,850,812
86,449,439
50,397,869
3,012,861
1,695,242,491
2,283,982,290

16,807,534
1,339,846,823
94,850,812
114,084,550
59,320,595
7,175,206
1,632,085,520
2,222,778,983

206,473,450
1,436,541,528
49,934,389
36,365,374
402,549
1,729,717,290
2,077,648,865

206,473,450
1,321,995,446
62,563,364
44,037,866
743,691
1,635,813,817
2,032,210,099

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

17
7 , 18

936,175,789
198,389,734

843,920,578
242,383,914

873,719,217
111,564,682

815,108,157
148,426,464

19
20

5,880,000
64,000,000
46,251,928
56,201,381
1,306,898,832

5,880,000
12,500,000
51,599,081
56,582,116
1,212,865,689

60,000,000
40,843,792
34,057,800
1,120,185,491

10,000,000
44,476,550
33,033,587
1,051,044,758

20
26
21

300,467,400
188,616,970
84,891,539
573,975,909
1,880,874,741

364,467,400
151,663,895
85,063,533
601,194,828
1,814,060,517

297,467,400
183,780,059
77,421,545
558,669,004
1,678,854,495

357,467,400
144,344,859
78,936,579
580,748,838
1,631,793,596

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 505,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 500,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

23

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

505,000,000

505,000,000

505,000,000

505,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

50,500,000
(935,319,421)
735,120,234
350,300,813
52,806,736
403,107,549
2,283,982,290
-

50,500,000
(771,893,199)
577,379,434
355,986,235
52,732,231
408,718,466
2,222,778,983
-

50,500,000
(886,825,864)
735,120,234
398,794,370
398,794,370
2,077,648,865
-

50,500,000
(727,462,931)
577,379,434
400,416,503
400,416,503
2,032,210,099
-

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

24

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,230,032,652
(991,260,334)
238,772,318
(153,998,193)
(213,344,171)
(128,570,046)
(365,771)
40,208,293
(88,727,524)
(69,662,463)
(158,389,987)
(9,185,730)
(167,575,717)

1,328,541,185
(1,156,316,866)
172,224,319
(199,865,600)
(226,512,625)
(3,087,983)
(62,030,000)
(319,271,889)
2,755,824
35,765,895
(280,750,170)
(56,129,532)
(336,879,702)
(28,489,224)
(365,368,926)

786,668,765
(656,282,377)
130,386,388
(104,267,274)
(158,196,649)
(1,018,005)
(133,095,540)
43,410,246
(89,685,294)
(66,229,147)
(155,914,441)
(7,672,492)
(163,586,933)

944,551,155
(823,288,855)
121,262,300
(144,669,016)
(166,405,529)
(25,825,172)
(73,109,000)
(288,746,417)
15,000,000
45,628,197
(228,118,220)
(54,794,435)
(282,912,655)
(28,751,549)
(311,664,204)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

201,400,000
(40,280,000)
161,120,000

(7,287,441)
21,489
1,453,190
(5,812,762)

201,400,000
(40,280,000)
161,120,000

(6,299,829)
1,259,966
(5,039,863)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(6,455,717)

(371,181,688)

(2,466,933)

(316,704,067)

กําไรขันต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสงสัยจะสู ญของเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายและการให้ บริการ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้อืน

7
15

10
11

ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26

ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการที จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

21
22
11
26

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
ขาดทุนส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

(167,650,222)
74,505
(167,575,717)

(358,834,768)
(6,534,158)
(365,368,926)

(163,586,933)

(311,664,204)

(6,530,222)
74,505
(6,455,717)

(364,647,530)
(6,534,158)
(371,181,688)

(2,466,933)

(316,704,067)

(0.34)

(0.72)

(0.33)

(0.62)

27

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผือสิ นค้ารับคืน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์และตัดจําหน่ายอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยม
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(158,389,987)

(336,879,702)

(155,914,441)

(282,912,655)

(5,978,381)
(2,824,252)
(1,063,936)
118,904,759

7,400,008
(9,572,952)
(45,847)
141,164,376

13,056,883
(2,824,252)
(455,864)
1,018,005
98,265,085

22,971,219
(9,572,952)
2,512,091
25,825,172
73,109,000
(15,000,000)
111,183,678

(2,600,437)
365,771
6,023,000
69,662,463

(6,888,328)
3,087,983
62,030,000
(2,755,824)
6,331,871
56,129,532

(2,600,437)
4,680,766
66,229,147

(6,724,335)
5,294,166
54,794,435

24,099,000

(79,998,883)

21,454,892

(18,520,181)

14,895,076
1,083,172
9,105,201
4,162,345

83,819,021
(15,510,629)
6,800,151
(966,374)

29,723,130
11,407,350
5,584,575
341,142

73,552,607
4,939,374
2,011,728
527,630

(44,531,967)
(5,727,888)
3,084,939
(70,490,170)
(21,845,629)
2,527,813
(6,195,800)
(92,918,847)

(23,536,323)
(17,519,298)
(46,912,335)
(54,985,044)
(24,130,417)
25,274,000
(10,215,218)
(110,969,014)

(37,405,682)
(2,608,545)
28,496,862
(67,050,740)
(12,347,134)
(6,195,800)
(57,096,812)

(49,753,921)
(20,393,151)
(7,635,914)
(53,934,005)
(14,876,993)
25,274,000
(10,215,218)
(61,388,130)

บริษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

6,325,772
7,603,268
(3,840,664)
(235,018)
9,853,358

10,375,019
8,671,680
351,597
8,568,776
(29,714,988)
(2,149,090)
(3,897,006)

1,756,123
7,534,491
(2,307,946)
(42,807)
6,939,861

(12,525,161)
15,000,000
8,133,878
(6,815,572)
(14,699)
3,778,446

92,255,211
(12,500,000)
79,755,211
(3,310,278)
12,090,693
8,780,415
-

148,051,483
9,500,000
(100,166,100)
57,385,383
(57,480,637)
69,571,330
12,090,693
-

58,611,060
(10,000,000)
48,611,060
(1,545,891)
8,508,857
6,962,966
-

119,239,062
(100,166,100)
19,072,962
(38,536,722)
47,045,579
8,508,857
-

1,365,494

-

1,365,494

-

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันลดลง (เพิมขึน)
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันลดลง
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงินเพิมขึน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด
รายการซื ออุปกรณ์ทียงั ไม่ได้จ่ายชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หุ น้ สามัญ
ทีออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
ทีดิน

รวม
องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุ น้

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

(407,245,669)
(358,834,768)
(5,812,762)
(364,647,530)
(771,893,199)

577,379,434
577,379,434

577,379,434
577,379,434

720,633,765
(358,834,768)
(5,812,762)
(364,647,530)
355,986,235

59,266,389
(6,534,158)
(6,534,158)
52,732,231

779,900,154
(365,368,926)
(5,812,762)
(371,181,688)
408,718,466

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไปกําไรสะสม
เนืองจากการจําหน่ายทีดิน (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

500,000,000
-

50,500,000
-

(771,893,199)
(167,650,222)
(167,650,222)

577,379,434
161,120,000
161,120,000

577,379,434
161,120,000
161,120,000

355,986,235
(167,650,222)
161,120,000
(6,530,222)

52,732,231
74,505
74,505

408,718,466
(167,575,717)
161,120,000
(6,455,717)

500,000,000

50,500,000

4,224,000
(935,319,421)

(3,379,200)
735,120,234

(3,379,200)
735,120,234

844,800
350,300,813

52,806,736

844,800
403,107,549
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หุน้ สามัญ
ทีออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคา
ทีดิน

รวม
องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

500,000,000
500,000,000

50,500,000
50,500,000

(410,758,864)
(311,664,204)
(5,039,863)
(316,704,067)
(727,462,931)

577,379,434
577,379,434

577,379,434
577,379,434

717,120,570
(311,664,204)
(5,039,863)
(316,704,067)
400,416,503

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที ดินไปกําไรสะสม
เนื องจากการจําหน่ายที ดิน (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

500,000,000
-

50,500,000
-

(727,462,931)
(163,586,933)
(163,586,933)

577,379,434
161,120,000
161,120,000

577,379,434
161,120,000
161,120,000

400,416,503
(163,586,933)
161,120,000
(2,466,933)

500,000,000

50,500,000

4,224,000
(886,825,864)

(3,379,200)
735,120,234

(3,379,200)
735,120,234

844,800
398,794,370
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การผลิ ตและจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และหนังสื อ
ที อยู่ตามที จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที เลขที 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร

1.2

ข้ อสมมติทางการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงาน และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีหนีสินหมุนเวียนสู งกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามแผนแก้ไขสถานการณ์
ทังในด้านการดําเนิ นงาน การลงทุนและการบริ หารด้านการเงิน นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั ยังสามารถจ่าย
ชําระคืนเงิ นต้นและดอกเบี ยเงิ นกูย้ ืมเมื อครบกําหนดชําระ ซึ งทําให้ในระหว่างปี 2561 ธนาคารได้
ตกลงผ่ อ นปรนเงื อ นไขการดํา รงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น สํ า หรั บ ปี 2561 นอกจากนี ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ยังมี สินทรัพย์รวมสุ ทธิ ผูบ้ ริ หารเชื อว่ากลุ่มบริ ษทั จะสามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนืองโดยจะสามารถดําเนิ นการตามแผนปรับเปลี ยนกลยุทธ์และจะได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าหนี
สถาบันการเงินต่อไป งบการเงินนี จึงถูกจัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับกิ จการที ดาํ เนิ นงาน
ต่อเนื อง การบันทึกสิ นทรัพย์และหนี สินจึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีวา่ กลุ่มบริ ษทั จะสามารถขายสิ นทรัพย์
และชําระหนีสินได้ตามปกติธุรกิจ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีกาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงิ น นี ไ ด้จดั ทําขึ น โดยใช้เกณฑ์ ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื น ในนโยบาย
การบัญชี

1

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ นรวมนี ได้จดั ทําขึ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) กับบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
บริ ษทั

บริษัทย่ อย
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด
บริ ษทั โพสต์ โฮลดิง จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด)
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ โฮลดิง จํากัด)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จํากัด
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
และร้อยละ 51 โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชันแนล มีเดีย จํากัด)
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด(1)
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จํากัด
(1)

2.3

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
จัดตังขึน
ของการถือหุน้
ในประเทศ
2561 2560
ร้อยละ ร้อยละ

ลงทุน
ลงทุน

100
100

100
100

ไทย
ไทย

ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้เช่าสตูดิโอ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร

100

100

ไทย

100
100

100
100

ไทย
ไทย

51
51

51
51

ไทย
ไทย

ผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

ข)

บริ ษ ทั ฯจะถื อว่ามี ก ารควบคุ ม กิ จการที เข้าไปลงทุ นหรื อบริ ษ ทั ย่อยได้ หากบริ ษ ทั ฯมี สิ ท ธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจใน
การสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั งแต่วนั ที บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิ จการโดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นที มีรอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวได้รับ การปรั บ ปรุ ง หรื อจัด ให้ มี ขึ น เพื อให้ มี เนื อ หาเท่ าเที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งและอธิ บายให้
ชัดเจนเกี ยวกับ การเปิ ดเผยข้อมู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริม
ในหรือหลังวันที 1 มกราคม 25 2
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที เริ ม ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดั งกล่ าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าว
ส่ วนใหญ่ จะไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ นเมื อนํามาถื อปฏิ บ ตั ิ อย่างไรก็ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ งได้มีการเปลี ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้
ดังนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที

เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทาํ กับลูกค้ า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สั ญ ญาที อ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื น มาตรฐานฉบับ นี ไ ด้ก าํ หนดหลัก การ 5
ขันตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวน
เงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี ยนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้
ส่ งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที
เกียวข้องทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยเชื อ ว่ า มาตรฐานดัง กล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที
มีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 25 3
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื องมื อ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและ
การวัด มู ล ค่ าเครื อ งมื อ ทางการเงิ น ด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมหรื อราคาทุ น ตัด จําหน่ ายโดยพิ จารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล เครื องมื อทางการเงิ น และเมื อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นกลุ่ มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยอยู่ระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ องบ
การเงินในปี ทีเริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชี ทีสําคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ น ค้ารั บ รู ้ เมื อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้โอนความเสี ย งและผลตอบแทนที มี
นัยสําคัญ ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้ก ับ ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมู ล ค่าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์รับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้ บ ริ ก ารโฆษณารั บ รู ้ เมื อให้ บ ริ ก ารเสร็ จสิ น ซึ ง ตามปกติ ก ารให้ บ ริ ก ารจะถื อ ว่า
เสร็ จ สิ นลงเมื อ สิ งพิ ม พ์ ที พิ ม พ์ โ ฆษณาได้ อ อกจํา หน่ า ยแล้ ว หรื อมี ก ารเข้า ชมโฆษณาบนสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ดอกเบี ยรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่ องสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จากวัน ที ไ ด้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าเผือหนี
สงสั ย จะสู ญ สํ าหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที อ าจเกิ ด ขึ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ไ ม่ ไ ด้ ซึ ง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี และค่าเผือสิ นค้ารับคืน ซึ ง
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนัน
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4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุ น (วิธีเข้าก่ อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุ ย้ การผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตังรายการปรับ ลดราคาทุ นให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที จะได้รับ สําหรับ สิ นค้าที
ล้าสมัยหรื อเคลือนไหวช้า

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้
เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที แสดงอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทั วไป ซึ งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาที ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม
และค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของทีดินในราคาทุน ณ วันทีได้สินทรัพย์มา หลังจากนันบริ ษทั ฯจัดให้มี
การประเมินราคาที ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี
บริ ษ ัท ฯจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาสิ นทรั พ ย์ดัง กล่ า วเป็ นครั งคราวเพื อ มิ ใ ห้ ร าคาตามบัญ ชี ณ
วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ส่ ว นต่ างซึ ง เกิ ด จากการตี ราคาสิ น ทรั พ ย์ โดยบริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ราคาตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ที เพิมขึ นจากการตี ราคาใหม่ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นและรับรู ้ จาํ นวนสะสมในบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุ นจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์นั นเคยมี
การตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ ราคาที ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นแล้ว ส่ วนที เพิมจาก
การตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที เคยลดลงซึ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
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ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

20 ปี
3 ถึง 15 ปี
3 ถึง 10 ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน และเครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
บริ ษทั ฯตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ (ผลต่ า งระหว่า งสิ งตอบแทนสุ ท ธิ ที ไ ด้รั บ จากการจํา หน่ า ย
สิ นทรั พ ย์กบั มูล ค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์นั น) จะรั บ รู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื อบริ ษ ทั ฯ
ตัดรายการสิ นทรัพย์นนั ออกจากบัญชี
4.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขายได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นันจะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี ยและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ มื นัน

4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื อการด้อยค่า (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์นนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี วา่ สิ นทรัพย์นนั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพ ย์ไม่มี ตวั ตนดังกล่ าวทุ กสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัด
จําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด คือ
ก) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ งมีอายุการให้ประโยชน์ ถึง 11 ปี
ข) ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซึ งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ถึง 10 ปี
ค) ลิขสิ ทธ์ ซึ งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง
7

4.9

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จส่ วนที สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนทีสูงกว่านีเป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพื อวัตถุ ป ระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่ าของค่ าความนิ ยม บริ ษ ั ท ฯจะปั น ส่ วนค่าความนิ ย มที
เกิดขึนจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที
ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สด) ที ค าดว่าจะได้รับ ประโยชน์ เพิ ม ขึ น จากการรวมกิ จการ และบริ ษ ัท ฯจะทําการ
ประเมิ นมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อ
กลุ่ ม ของหน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สด) หากมู ล ค่ าที ค าดว่าจะได้รับ คื น ของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดตํากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั วคราวระหว่างราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และ
หนีสินทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั วคราวทีตอ้ งเสี ยภาษี
ทุ ก รายการ แต่ รับ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี สํ าหรั บ ผลแตกต่ างชั วคราวที ใช้หั ก ภาษี
รวมทังผลขาดทุนทางภาษีที ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้นนั
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บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี
ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่ าว หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชีทงั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการทีมีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ใน
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิ จการที รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สินที เป็ นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ น ที เกิ ด จากการเปลี ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี ยนได้ ร วมอยู่ ใ นการคํา นวณ
ผลการดําเนินงาน
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4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ หรื อสิ นทรั พ ย์ที ไม่ มีตวั ตนอื นของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยหากมี ขอ้ บ่ งชี ว่าสิ นทรัพ ย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และบริ ษทั ฯจะทําการประเมิ นการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นัน
ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงิ นที
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
บริ ษ ั ท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที ต้อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื อ ออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื นๆ ซึ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ นรางวัล
การปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื น ของพนัก งาน โดยใช้วิธี คิ ดลดแต่ ละหน่ วยที ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชียวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
4.16 ประมาณการหนีสิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี สินไว้ในบัญชี เมื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื อปลดเปลื องภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชื อถือ
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่าย
เพือโอนหนีสินให้ผอู ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที วดั มูล ค่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีส ภาพ
คล่ อ งในการวัด มู ล ค่ ายุ ติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี สิ น ซึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที
เกี ยวข้อ งกําหนดให้ ต้องวัด มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที ไม่ มี ต ลาดที มี ส ภาพคล่ อ ง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินทีมีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดที มี
สภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที สามารถสังเกตได้ที เกี ยวข้องกับสิ นทรั พย์
หรื อหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
ลําดับ ชันของมู ลค่ ายุติธรรมที ใช้วดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์และหนี สิ นใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื องที มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี
ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ น และต่อข้อมู ลที แสดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิ น ผลที เกิ ดขึ นจริ งจึ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิจและการ
ประมาณการทีสาํ คัญมีดงั นี
ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ นจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
ค่ าเผือสิ นค้ ารับคืน
ในการประมาณค่าเผือสิ นค้ารับคืน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการรับคืนสิ นค้า โดยคํานึงถึงประสบการณ์การรับคืนในอดีตและสภาวะตลาด
ในขณะนัน
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตังค่าเผือการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นเมื อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิ จารณาว่ามูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื อมีขอ้ บ่งชี
ของการด้อยค่า การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่นนั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อเมื อเลิ ก ใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของทีดินด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที ดิน ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ ตามทีอธิ บายไว้ในหมายเหตุ 14
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์นัน ในการนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจที เกี ยวข้องกับ การคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
12

ค่ าความนิยม
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ าของค่ าความนิ ย ม ณ วัน ที ไ ด้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่ าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิดลดทีเหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนัน ๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที ไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ ง จํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิ ดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
ของพนักงาน
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
4
10
8,776
12,081
8,780
12,091

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4
10
6,959
8,499
6,963
8,509

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เงิ นฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี ยระหว่างร้ อยละ 0.1
ถึง 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี )
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที สําคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซือสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา
ดอกเบียรับ
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้า
ซือสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าโฆษณา

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
2561
2560

-

-

9
11
2
7

18
12
3
2
7

4
9
1
1

7
9
-

4
4
1

7
4
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ยอดคงค้ า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที เกี ย วข้อ งกั น ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดังนี

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
หัก : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,487
2,487

3,422
3,422

51,085
1,211
(48,199)
4,097

34,604
984
(30,319)
5,269

2,964
2,964

1,721
1,721

2,940
1,871
4,811

9,079
1,494
10,573
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เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงิ นให้กูย้ ืม ระยะสันระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที เกี ยวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 และการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี

ลักษณะ
เงินให้กยู้ มื
ความสัมพันธ์
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จํากัด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
เพิมขึน (ลดลง)
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2561
61,000
61,000
6,120
6,120
340,415
(1,756)
338,659
407,535
(1,756)
405,779
(338,084)
(1,018)
(339,102)
69,451
(2,774)
66,677

บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชันแนล มีเดีย จํากัด ได้รับเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ฯจํานวน 61 ล้านบาท โดยเงินให้
กูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนเมือทวงถามและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 5.5 ต่อปี
บริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จํากัด ได้รับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ฯจํานวน 6 ล้านบาท โดยเงินให้กยู้ ืมนี มีกาํ หนดชําระ
คืนเมือทวงถามและมีอตั ราดอกเบี ยซึ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ดี ประเภทเงิ นกูแ้ บบมี
ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ ง
บริ ษทั โพสต์ ทีวี จํากัด ได้รับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ฯจํานวน 339 ล้านบาท โดยเงินให้กยู้ มื นีมีกาํ หนดชําระ
คืนเมือทวงถามและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
42
49
2
2
44
51

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
19
21
19
21
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8.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
อายุหนีนบั จากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีนบั จากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือสิ นค้ารับคืน
รวมลูกหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน,
สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอืน - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17

1,776

132

42

35
578
630

50
1,826

578
710

42

141,770

175,290

68,174

85,833

115,929
10,731
21,019
34,983
324,432
(18,135)
(2,296)

76,301
83,957
17,213
23,992
376,753
(26,216)
(5,120)

84,159
8,709
3,390
15,372
179,804
(15,083)
(2,296)

107,280
11,022
4,308
16,161
224,604
(21,824)
(5,120)

304,001
304,631

345,417
347,243

162,425
163,135

197,660
197,702

81,511
1,857
83,368
387,999

45,253
1,596
46,849
394,092

10,820
51,586
(48,199)
14,207
177,342

14,368
35,546
(30,319)
19,595
217,297
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ

ราคาทุน

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อืน ๆ
รวม

2561
57,909
30,294
30,796
118,999

ราคาทุน

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อืน ๆ
รวม

10.

2561
35,826
30,294
860
66,980

2560
58,816
35,537
25,729
120,082

2560
42,149
35,537
701
78,387

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2561
2560
(46,676)
(46,280)
(1,739)
(3,315)
(726)
(610)
(49,141)
(50,205)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561
2560
11,233
12,536
28,555
32,222
30,070
25,119
69,858
69,877
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2561
2560
(31,191)
(29,927)
(1,739)
(3,315)
(466)
(610)
(33,396)
(33,852)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561
2560
4,635
12,222
28,555
32,222
394
91
33,584
44,535

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
(และถือหุน้ โดยบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชันแนล มีเดีย จํากัด อีกร้อยละ 51)
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย
จํากัด
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั โพสต์ นิว มีเดีย จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560
50,000

50,000

25,000

25,000

10,000
80,000
25,000

10,000
80,000
25,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
ร้อยละ ร้อยละ
49
49

ราคาทุน
2561
2560

เงินปันผลรับที
บริ ษทั ฯรับระหว่างปี
2561
2560

2

2

-

-

100

100 100,890

100,890

-

15,000

51
51
100

51
5,100
51 178,690
100 25,000
309,682
(103,209)
206,473

5,100
178,690
25,000
309,682
(103,209)
206,473

-

15,000
15,000
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11.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า ซึ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท อื น ควบคุ ม ร่ ว มกัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

บริ ษทั บางกอกโพสต์บาวเออร์ มีเดีย จํากัด

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผลิตและจําหน่าย
70
70
นิตยสาร

2561

2560

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

11,500

11,500

10,116

ลักษณะธุรกิจ

ราคาทุน

16,808

11.2 ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าและรับรู ้เงินปั น
ผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมดังนี
(หน่วย: พันบาท)

การร่ วมค้า
บริ ษทั บางกอกโพสต์บาวเออร์ มีเดีย จํากัด

ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2561
2560
(366)
2,756

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
2561
2560
17

เงินปันผลรับในระหว่างปี
2561
2560
6,326
-

11.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้ าทีมีสาระสํ าคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

การร่ วมค้า
บริ ษทั บางกอกโพสต์ - บาวเออร์
มีเดีย จํากัด

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที
31 ธันวาคม
2561 2560
16

16

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที
31 ธันวาคม
2561 2560
25

42

หนีสินรวม
ณ วันที
31 ธันวาคม
2561 2560
11

16

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560
47

59

(1)

5
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12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึน
ในประเทศ

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
ผลิตรายการวิทยุ
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ไทย

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2561 2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40

สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย - สุทธิ
2561
2560

ราคาทุน
2561

2560

10,000
(10,000)
-

10,000
(10,000)
-

2,704
(2,704)
-

2,704
(2,704)
-

12.2 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี

บริ ษทั
บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที
31 ธันวาคม
2561 2560
25
25

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที
31 ธันวาคม
2561 2560
3
3

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีสินรวม รายได้รวมสําหรับ กําไรสําหรับ
ณ วันที
ปี สิ นสุ ดวันที
ปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560 2561 2560
-

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ต่อไปนี

ทุนเรี ยกชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
Singapore Press Holdings Limited
27,393,300
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน
สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2561
2560
16
(16)
-

16
(16)
-
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14.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ซึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่

ทีดิน
ราคาทุน
ณ 1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอน
ณ 31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอน
ตีราคา
ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมของส่วนทีจาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมของส่วนทีจาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผือการด้อยค่ า
ณ 31 ธันวาคม 2560
ณ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

สิ นทรัพย์ซึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื องจักรและ
เครื องจักรและ สํานักงานและ อุปกรณ์ระหว่าง
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ติดตัง

อาคาร

รวม

923,800
923,800
(4,800)
201,400
1,120,400

859,916
859,916
(2,191)
857,725

1,023,473
2,790
(71,792)
5,925
960,396
12
(9,854)
3,748
954,302

409,494
3,302
(7,360)
13,929
419,365
2,611
(4,087)
417,889

2,460
14,305
(754)
(14,846)
1,165
2,583
(3,748)
-

3,219,143
20,397
(79,906)
5,008
3,164,642
5,206
(20,932)
201,400
3,350,316

-

717,767
13,735
731,502
13,735
(2,191)
743,046

765,605
49,913
(71,749)
743,769
49,442
(9,755)
783,456

277,385
41,095
(6,289)
312,191
27,861
(3,987)
336,065

-

1,760,757
104,743
(78,038)
1,787,462
91,038
(15,933)
1,862,567

-

-

-

37,333
37,333

-

37,333
37,333

ณ 31 ธันวาคม 2560

923,800

128,414

216,627

69,841

1,165

1,339,847

ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี

1,120,400

114,679

170,846

44,491

-

1,450,416

2560 (จํานวน 79 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

104,743

2561 (จํานวน 69 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

91,038
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาทีตีใหม่

ทีดิน
ราคาทุน
ณ 1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอน
ณ 31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอน
ตีราคา
ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมของส่วนทีจาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมของส่วนทีจาํ หน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคาร

สิ นทรัพย์ซึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื องจักรและ
เครื องจักรและ สํานักงานและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง

รวม

923,800
923,800
(4,800)
201,400
1,120,400

859,916
859,916
(2,191)
857,725

1,023,473
2,790
(71,792)
5,925
960,396
12
(9,854)
3,748
954,302

261,749
747
(5,790)
256,706
1,079
(4,310)
253,475

260
2,576
(754)
(917)
1,165
2,583
(3,748)
-

3,069,198
6,113
(78,336)
5,008
3,001,983
3,674
(21,155)
201,400
3,185,902

-

717,767
13,735
731,502
13,735
(2,191)
743,046

765,606
49,913
(71,749)
743,770
49,441
(9,755)
783,456

177,763
32,130
(5,177)
204,716
22,421
(4,279)
222,858

-

1,661,136
95,778
(76,926)
1,679,988
85,597
(16,225)
1,749,360

ณ 31 ธันวาคม 2560

923,800

128,414

216,626

51,990

1,165

1,321,995

ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี

1,120,400

114,679

170,846

30,617

-

1,436,542

2560 (จํานวน 75 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

95,778

2561 (จํานวน 69 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

85,597

ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Comparative Approach)
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ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีใช้ในการประเมินราคาทีดินข้างต้นสรุ ปได้ดงั นี

ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม
33,750 – 300,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
33,750 – 300,000

หากราคาต่อตารางวาของที ดินทีประเมินนี เพิมขึน (ลดลง) อย่างมีสาระสําคัญ จะมีผลทําให้ราคาที ตี
ใหม่ของทีดินเพิมขึน (ลดลง) อย่างมีสาระสําคัญด้วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ งซึ งตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้ว
แต่ ยงั ใช้งานอยู่ มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่ อนหัก ค่ าเสื อมราคาสะสมและค่ าเผื อการด้อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,032 ล้านบาท (2560: 1,018 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 986 ล้าน
บาท (2560: 977 ล้านบาท))
บริ ษทั ได้นาํ ที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้างซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวนประมาณ 615 ล้านบาท (2560:
354 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงินสิ นเชื อทีได้รับจากสถาบันการเงิน
15.

ค่ าความนิยม

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
หัก : ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
94,851
156,881
(62,030)
94,851
94,851

บริ ษทั ฯปั นส่ วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมกิจการเพือทดสอบการด้อยค่าประจําปี ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
CGU 1 (บริ ษทั โพสต์
อินเตอร์เนชันแนล CGU 2 (บริ ษทั มัชรู ม
มีเดีย จํากัด)
กรุ๊ ป จํากัด)
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
53,769
103,112
หัก : ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยม
(62,030)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
53,769
41,082

รวม
156,881
(62,030)
94,851

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงิ นสดจากมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณ
การทางการเงิ น ซึ ง ได้รับ อนุ ม ัติ จ ากฝ่ ายบริ ห าร ประมาณการกระแสเงิ น สดดัง กล่ าวครอบคลุ ม
ระยะเวลา 5 ปี
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ข้อสมมติทีสาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
CGU 1 (บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชันแนล มีเดีย จํากัด)

CGU 2 (บริ ษทั มัชรู ม กรุ๊ ป จํากัด)

11.

1.25

อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็ นอัตรา
ก่อนภาษีทีสะท้อนถึงความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะทีเกียวข้องกับส่ วนงานนัน ๆ
16.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า
ราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
ณ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ 31 ธันวาคม 2561
สํารองเผือการด้ อยค่ า
ณ 31 ธันวาคม 2560
ณ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
ณ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์
ลิขสิ ทธิ คอมพิวเตอร์

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
รวม

71,395
71,395

7,200
7,200

345,096
235
(4)
345,327

423,691
235
(4)
423,922

297,439
43
(4)
297,478

297,439
43
(4)
297,478

34,800
12,410
47,210

481
1,440
1,921

260,714
14,016
274,730

295,995
27,866
323,861

234,562
12,668
247,230

234,562
12,668
247,230

-

-

13,612
13,612

13,612
13,612

314
314

314
314

36,595

6,719

70,770

114,084

62,563

62,563

24,185

5,279

56,985

86,449

49,934

49,934
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ความสัมพันธ์
กับลูกค้า
ราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม 2559
ซือเพิม
โอน
ณ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ 31 ธันวาคม 2560
สํารองเผือการด้ อยค่ า
ณ 31 ธันวาคม 2559
ณ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2559
ณ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์
ลิขสิ ทธิ คอมพิวเตอร์

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
รวม

71,395
71,395

7,200
7,200

350,076
28
(5,008)
345,096

421,471
7,228
(5,008)
423,691

302,432
15
(5,008)
297,439

302,432
15
(5,008)
297,439

19,366
15,434
34,800

481
481

243,930
16,784
260,714

263,296
32,699
295,995

219,155
15,407
234,562

219,155
15,407
234,562

-

-

13,612
13,612

13,612
13,612

314
314

314
314

52,029

-

92,534

144,563

82,963

82,963

36,595

6,719

70,770

114,084

62,563

62,563

ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ซ อฟต์ แวร์ ค อมพิ วเตอร์ จ ํานวนหนึ ง ซึ ง ตัด
ค่าตัดจําหน่ ายหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งานอยู่ มู ลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่ า ตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผือการ
ด้อยค่าของสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 196 ล้านบาท (2560: 189 ล้านบาท) (เฉพาะของ
บริ ษทั ฯ: 184 ล้านบาท (2560: 177 ล้านบาท))
17.

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

งบการเงินรวม
2561
2560
51,176
28,921
885,000
815,000
936,176
843,921

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,719
108
870,000
815,000
873,719
815,108
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18.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน

19.

งบการเงินรวม
2561
2560
1,871
1,495
100,175
113,455
1,093
226
66,644
93,038
28,607
34,170
198,390
242,384

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,792
10,568
35,126
47,966
19
5
43,796
56,757
27,832
33,130
111,565
148,426

เงินกู้ยมื ระยะสั นจากผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไม่ มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมสกุลบาทจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยซึ งมีอตั ราดอกเบียซึ งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ดี
ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึงและมีกาํ หนดชําระคืนเมือทวงถาม

20.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
ยอดคงเหลือเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวสกุลบาทของบริ ษทั ฯจากธนาคารภายในประเทศ ซึ งสรุ ปได้ดงั นี
เงินกู้ อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
การชําระคืนเงินต้น
1 อัตราคงทีร้อยละ 5.50 ต่อปี ทุกไตรมาส เริ มตังแต่เดือนกันยายน
2560 ถึง เดือนธันวาคม 2565
2 อัตราคงทีร้อยละ 5.25 ต่อปี ทุกไตรมาส เริ มตังแต่เดือนมกราคม
2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

งบการเงินรวม
2561
2560
357,467 367,467

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
357,467 367,467

7,000

9,500

-

-

364,467
(64,000)
300,467

376,967
(12,500)
364,467

357,467
(60,000)
297,467

367,467
(10,000)
357,467

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื อนไขเกี ยวกับการดํารงอัตราส่ วนหนี สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่เกิ น 2.25 เท่ า อย่างไรก็ตาม ในเดื อนกันยายน 2560 บริ ษ ทั ฯได้รับ การผ่อนผัน
เงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น สําหรับ งบการเงิ นปี 2560 ให้สามารถ
ดํา รงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ในอัต ราที สู ง กว่า อัต ราที ก ํา หนดในสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม เงิ น ได้แ ละขยาย
ระยะเวลาชําระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารให้ทยอยจ่ายชําระไปจนถึ ง 2565 โดยบริ ษทั ฯได้จด
จํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างเพือเป็ นหลักประกันเพิมเติมให้กบั ธนาคารในเดือนธันวาคม 2560
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ในเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับจดหมายผ่อนผันจากธนาคารเกียวกับเงือนไขการดํารงอัตราส่ วน
หนี สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสําหรับงบการเงินปี 2561 แต่มีการกําหนดเงื อนไขบางประการสําหรับปี
2562 อย่า งไรก็ ต าม ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2562 บริ ษ ัท ฯได้รับ จดหมายผ่ อ นผัน ฉบับ ใหม่ ที ย กเลิ ก
จดหมายผ่อนผันฉบับ เดื อนธัน วาคม 2561 แต่ ยงั คงได้รับ การผ่อนผัน เงื อนไขการดํารงอัตราส่ วน
หนี สิ น ต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้ น เกิ น กว่าอัต ราที ก ําหนดในสั ญ ญาสํ าหรั บ งบการเงิ น ปี 2561 โดยไม่ มี
เงือนไขอืนใด ๆ
21. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือเกษียณอายุ แสดง
ได้ดงั นี

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่ วนทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
85,064
81,660

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
78,937
77,558

4,990
1,033
-

4,475
1,027
829

3,734
946
-

3,554
911
829

(6,195)
84,892

(2,690)
1,895
8,083
(10,215)
85,064

(6,195)
77,422

(3,765)
1,491
8,574
(10,215)
78,937

ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2561
2560
4,387
4,119
1,636
2,212
6,023
6,331

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,620
3,639
1,060
1,655
4,680
5,294

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 9 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: จํานวน 9 ล้านบาท) (2560: จํานวน 6
ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 6 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี ยถ่ วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนัก งานของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยประมาณ 7.3 ถึ ง 21.2 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ: 7.3 ปี )
(31 ธันวาคม 2560: 7.3 ถึง 21.2 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7.3 ปี )
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สมมติฐานที สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด
1.1 - 3.2
1.1 - 3.2
1.1 - 3.2
1.1 - 3.2
อัตราการขึนเงินเดือน
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
3.0
3.0
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน 0 - 41.5
0 - 41.5
4.2 - 41.5 4.2 - 41.5
(ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุ)
ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงสมมติ ฐานที สําคัญต่อมูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
(8)
11
(3)
3
10
(7)
3
(2)
(10)
11
(5)
5

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
(8)
10
(3)
4
8
(6)
2
(2)
(8)
10
(4)
5

เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติ ผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับ ใหม่ ซึ ง กฎหมายดัง กล่ า วอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญ ญัติ
คุ ม้ ครองแรงงานฉบับใหม่นี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ มเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สําหรับลู กจ้างซึ ง
ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ นไปให้มีสิท ธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และมี ผลกระทบให้ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี หนี สิ น สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เพิมขึน 13 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 12 ล้านบาท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของ
งวดทีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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22.

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีราคาเพิม
โอนไปกําไรสะสมเนื องจากจําหน่ายทีดิน
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
577,379
577,379
201,400
(4,224)
(39,435)
735,120
577,379

ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถ
จ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
23.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่าทุ น สํ า รองนี จ ะมี จ าํ นวนไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมายนี ไว้ครบถ้วนแล้ว

24.

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การได้รวมรายได้จากการขายสิ นค้าและรายได้ค่าโฆษณาที ไม่ได้รับชําระ
เป็ นตัวเงิ นแต่เกิ ดจากการแลกเปลี ยนสิ นค้าหรื อบริ การที มีลกั ษณะไม่ เหมื อนกันกับบริ ษทั อื นเป็ น
จํานวน 3 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 2 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท))
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25.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที สาํ คัญดังต่อไปนี

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาจ่าย
ค่าบริ การข้อมูลข่าว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

26.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
421
454
98
111
16
28
20
23
32
51
1
26
(1)
(3)

งบการเงินรวม
2561
2560
549
615
119
121
21
39
20
23
37
59
(2)
128
29

3
62
224
7

111
(6)

73
193
3

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
2,745

-

-

-

6,441

28,489

7,672

28,752

9,186

28,489

7,672

28,752

29

จํานวนภาษี เงิ น ได้ที เกี ย วข้องกับ ส่ วนประกอบแต่ล ะส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื น สําหรั บ ปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับกําไรจากการตี
ราคาทีดิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(40,280)

-

(40,280)

-

(40,280)

1,453
1,453

(40,280)

1,260
1,260

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ
ปี ก่อน
ผลขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลทางภาษีของค่าเผือผลขาดทุนจากเงินให้กยู้ มื และเงิน
ลงทุนซึงไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลทีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
อืน ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2561
2560
(158,390) (336,880)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(155,914) (282,913)

20%

20%

20%

20%

(31,678)

(67,376)

(31,183)

(56,583)

13,971

32,741

11,821

32,674

26,539

49,852

23,193

31,733

-

-

3,747

23,242

851
(34)
73
(536)
9,186

14,086
(388)
(551)
(487)
28,489

128
(34)
7,672

737
(51)
(3,000)
28,752

30

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที ดิน
รวมหนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16,978
23,276
3,224
263
6,679
(22)
50,398

17,013
31,341
3,586
544
6,770
8
59
59,321

15,484
10,945
3,016
263
6,679
(22)
36,365

15,788
17,541
3,328
544
6,770
8
59
44,038

4,837
183,780
188,617

7,319
144,345
151,664

183,780
183,780

144,345
144,345

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยไม่ ได้บ นั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สําหรับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีทียงั ไม่ได้
ใช้ จ ํา นวน 938 ล้ า นบาท (2560: 749 ล้ า นบาท) (เฉพาะของบริ ษ ัท ฯ: 510 ล้า นบาท (2560: 335
ล้า นบาท)) เนื อ งจากบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า มี ค วามน่ า จะเป็ นไม่ ถึ ง ระดับ
ความเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะมี ก ํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอต่ อ
การนําผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

31

รายละเอียดวันสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้แสดงได้ดงั นี

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
27.

งบการเงินรวม
2561
2560
171
2
242
222
180
229
211
234
134
62
938
749

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
26
103
80
104
96
161
159
116
510
335

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารขาดทุ นสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี

28.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที นาํ เสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพื อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที รายงานทังสิ น 3 ส่ วนงาน ดังนี
ส่ วนงานสื อสิ งพิมพ์และโฆษณา
ส่ วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
ส่ วนงานอืน ๆ
ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ นใจสู ง สุ ดสอบทานผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการตัด สิ น ใจเกี ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
และสิ น ทรั ย พ์ ร วมซึ ง วัด มู ล ค่ า โดยใช้ เกณฑ์ เดี ย วกับ ที ใ ช้ ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการ
ดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชี สําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี
32

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน

สินทรัพย์ รวมของส่ วนงาน

สือสิงพิมพ์ และ
โฆษณา
2561
2560
908
931
14
21
7
(198)

สือสิงพิมพ์ และ
โฆษณา
2561
2560
1,987
1,917

ผลิตรายการโทรทัศน์
2561
2560
230
181
39
24

ผลิตรายการโทรทัศน์
2561
2560
307
709

อืนๆ
2561
92
28

2560
216
142

อืนๆ
2561
11

2560
24

รวมส่ วนงาน
2561
2560
1,230
1, 28
14
21
74
(32)

ส่ วนทีแบ่ งไม่ ได้
2561
2560
143
209

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่ างกัน
2561
2560
(14)
(21)
11
4

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่ างกัน
2561
2560
(164)
(636)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
1,230
1,328
85
(28)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
2,284
2,223
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดัง นั น รายได้แ ละ
สิ นทรัพย์ทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย มี ร ายได้จ ากลู ก ค้า รายใหญ่ จาํ นวนหนึ ง ราย เป็ นจํา นวนเงิ น
ประมาณ 59 ล้านบาท ซึ งมาจากส่ วนงานสิ งพิมพ์และโฆษณา (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่
จํานวนหนึงราย เป็ นจํานวนเงิน 87 ล้านบาท ซึ งมาจากส่ วนงานสิ งพิมพ์และโฆษณา)
29.

กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พขึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นราย
เดื อนในอัตราร้ อ ยละ 4 ถึ งร้ อ ยละ 8 ของเงิ น เดื อน กองทุ น สํ ารองเลี ย งชี พ นี บ ริ ห ารโดยธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื อพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ าย
จํานวน 20 ล้านบาท (2560: 24 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 18 ล้านบาท (2560: 20 ล้านบาท))

30.

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

30.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนและสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกียวกับการปรับปรุ งอาคาร การซื ออุปกรณ์ และการจ้างเพือการ
ทําบัญชี ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

75
187
51

70
165
82

30.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษ ัท ย่อ ยและการร่ ว มค้า ได้ท ํา สั ญ ญาเพื อ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เครื องหมายการค้า จากบริ ษ ัท ใน
ต่างประเทศ ซึ งบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
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30.3 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 15 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนื องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
31.

ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี สินทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทีวดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ทีดิน

32.

-

-

1,120

1,120

เครืองมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ เครื องมื อทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะ
สัน และเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี ยงที เกี ยวข้องกับ เครื องมื อทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อที เกี ยวเนื องกับลู กหนี การค้าและเงิ นให้กูย้ ืม
ระยะสันแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุ มสิ นเชื อที เหมาะสม ดังนันบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับ ความ
เสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อ นอกเหนื อจากจํานวนทีได้บนั ทึกค่าเผือผลขาดทุนไว้แล้ว
นอกจากนี การให้สินเชื อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคื อมูลค่าตามบัญชี ของลู กหนี การค้าและเงิ นให้กู้ยืม ระยะสันแก่
กิจการทีเกียวข้องกันทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกี ยวเนื องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั น แก่ กิ จการที เกี ยวข้องกัน เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั น จากสถาบัน
การเงิน เงินกูย้ ืมระยะสัน และเงินกูย้ ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สินทางการ
เงิ นส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี ยที ปรับขึ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี ยคงที ซึ งใกล้เคี ยงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํา
สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี สิ น ทางการเงิ น ที มี อตั ราดอกเบี ยคงที ส ามารถแยกตามวัน ที ค รบกําหนด หรื อวัน ที มี ก าร
กําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

4
-

5
388

9
388

0.1 - 1.0
-

-

-

4

393

397

-

-

936

-

936

MMR, MOR

-

-

-

198

198

-

64

300

6
-

-

6
364

อ้างอิงกับอัตรา MLR
5.25 - 5.50

64

300

942

198

1,504
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

-

5
-

7
394

12
394

0.1 - 1.0
-

-

-

5

401

406

-

-

844

-

844

MMR, MOR

-

-

-

242

242

-

13

364

6
-

-

6
377

อ้างอิงกับอัตรา MLR
5.25 - 5.50

13

364

850

242

1,469
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

-

3

4

7

67

-

-

177
-

177
67

67

-

3

181

251

60

297

874
-

112
-

874
112
357

60

297

874

112

1,343

0.1 - 1.0
5 - 5.5, MLR

MMR, MOR
5.50

37

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

-

2

6

8

69

-

-

217
-

217
69

69

-

2

223

294

10

357

815
-

148
-

815
148
367

10

357

815

148

1,330

0.1 - 1.0
5 - 5.5, MLR

MMR, MOR
5.50

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเนื องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีธุรกรรมทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีมีสาระสําคัญ
32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากสิ นทรั พ ย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดอยู่ในประเภท
ระยะสันหรื อมีอตั ราดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี ที แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
33.

การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที สํ า คัญ ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย คื อ การจัด ให้ มี ซึ ง
โครงสร้ างทุนทีเหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้าง
มูลค่า การถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสินต่อ
ทุนเท่ากับ 4.67:1 (2560: 4.44:1) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4.21:1 (2560: 4.08:1))
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34.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครังที 1/2562 เมื อวันที 20 กุม ภาพันธ์ 2562 ได้ลงมติ พิ จารณาให้
หยุดพิ มพ์หนังสื อพิม พ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสื อพิม พ์ M2F ภายในเดื อนมี นาคม 2562 ซึ งจะทําให้
บริ ษทั ฯไม่มีรายได้ของสื อสิ งพิมพ์และโฆษณาจากหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์และ M2F แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษ ัท ฯยัง คงมี รายได้จากสื อดิ จิท ัล เว็บ ไซต์ และสั งคมออนไลน์ จากหนัง สื อ พิ ม พ์โ พสต์ทู เดย์
และสามารถใช้ผลงานทีผา่ นมาของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์และ M2F ในการหารายได้ให้บริ ษทั ฯ

35.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ เมื อวันที 20 กุมภาพันธ์ 2562
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