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

3

•

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

