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รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมแบบย่อของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั บางกอก โพสต์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกนัหลายปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีส่วนของผูถื้อ
หุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย ์นอกจากน้ีจนถึงวนัท่ีในรายงาน หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “NC” (Non-
Compliance) และ “SP” (Suspension) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดพ้ยายามด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ เพื่อปรับสู่การเป็นองคก์รดิจิทลั รวมทั้งบริษทัอยูร่ะหว่างการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พื่อ
จ่ายช าระหน้ีสินท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บการให้สนบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัยงัสามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมไดต้ามก าหนดช าระ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเช่ือว่า
กลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้ดงันั้น
ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
 

(นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 146,544              3,025                  146,110              2,374                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 57,791                85,138                34,234                55,618                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         64,300                64,300                

สินคา้คงเหลือ 7 3,500                  3,808                  800                     1,172                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,844                7,623                  8,123                  3,592                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 1,176,609           - 1,176,609           -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,396,288           99,594                1,430,176           127,056              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         12,624                12,124                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 7,974                  7,974                  -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                         -                         -                         -                         

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 -                         -                         -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 3,039                  1,322,191           3,511                  1,322,581           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 2,918                  3,074                  -                         -                         

ค่าความนิยม 14 -                         -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 27,980                31,193                23,985                26,894                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 210,164              236,754              180,434              204,964              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 17 67,628                65,922                27,225                25,903                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,567                  1,640                  212                     264                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 321,270              1,668,748           247,991              1,592,730           

รวมสินทรัพย์ 1,717,558           1,768,342           1,678,167           1,719,786           
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 950,810              965,125              903,297              922,185              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 19 91,135                105,665              66,559                67,884                

เงินมดัจ ารับค่าขายสินทรัพย์ 12 244,309              -                         244,309              -                         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 20 581                     575                     -                         -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 122,000              132,000              122,000              132,000              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         5,880                  -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 4 305,000              305,000              290,000              290,000              

ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 25,588                24,835                24,120                23,346                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,613                17,786                12,262                13,232                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,755,036           1,556,866           1,662,547           1,448,647           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20 2,357                  2,505                  -                         -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 115,467              141,467              115,467              141,467              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 181,239              208,000              181,239              208,000              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 89,082                100,803              79,211                91,281                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 388,145              452,775              375,917              440,748              

รวมหนีสิ้น 2,143,181           2,009,641           2,038,464           1,889,395           
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 505,000              505,000              505,000              505,000              

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000              500,000              500,000              500,000              

ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,958)                 (1,958)                 -                         -                         

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 50,500                50,500                50,500                50,500                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,697,049)          (1,610,749)          (1,635,754)          (1,552,109)          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 23 724,957              832,000              724,957              832,000              

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (423,550)             (230,207)             (360,297)             (169,609)             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,073)                 (11,092)               -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (425,623)             (241,299)             (360,297)             (169,609)             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,717,558           1,768,342           1,678,167           1,719,786           

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 15,405               31,058               15,169               31,078               
รายไดจ้ากการบริการ 73,449               78,672               42,888               49,984               
ตน้ทุนขายและบริการ (96,743)              (125,689)            (75,805)              (94,960)              
ขาดทุนขั้นต้น (7,889)               (15,959)              (17,748)              (13,898)              
ค่าใชจ่้ายในการขาย (15,083)              (23,508)              (11,078)              (15,219)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21,448)              (32,066)              (17,979)              (24,273)              
ขาดทุนจากการกจิกรรมด าเนินงาน (44,420)              (71,533)              (46,805)              (53,390)              
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        183                    -                        -                        
รายไดอ่ื้น 4 4,858                 877                    6,524                 4,639                 
ตน้ทุนทางการเงิน (20,995)              (21,021)              (20,131)              (19,761)              
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (60,557)              (91,494)              (60,412)              (68,512)              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (26,590)              254                    (24,530)              (105)                  
ขาดทุนส าหรับงวด (87,147)              (91,240)              (84,942)              (68,617)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 23 (132,507)            -                        (132,507)            -                        
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 24 26,761               704                    26,761               704                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (105,746)            704                    (105,746)            704                    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (192,893)            (90,536)              (190,688)            (67,913)              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (87,597)              (86,589)              (84,942)              (68,617)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 450                    (4,651)               -                        -                        

(87,147)              (91,240)              (84,942)              (68,617)              

- 6 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (193,343)            (85,885)              (190,688)            (67,913)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 450                    (4,651)               - -                        

(192,893)            (90,536)              (190,688)            (67,913)              

ขาดทุนต่อหุ้น 25
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (0.18)                 (0.17)                 (0.17)                 (0.14)                 

- 7 -
บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



ส่วนของผูมี้ส่วน
ผลต่างจากการ ไดเ้สียท่ีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก เปล่ียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม รวมส่วนของ
และช าระแลว้ การลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 500,000               (1,958)                         50,500                     (1,610,749)        832,000               832,000                    (230,207)              (11,092)              (241,299)           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ยท่ีลดลง -                          -                                  -                               -                        -                          -                               -                           8,569                  8,569                
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                          -                                  -                               (87,597)             -                          -                               (87,597)                450                     (87,147)             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                                  -                               259                   (106,005)             (106,005)                  (105,746)              -                         (105,746)           
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                                  -                               (87,338)             (106,005)             (106,005)                  (193,343)              450                     (192,893)           
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม 23 -                          -                                  -                               1,038                (1,038)                 (1,038)                      -                           -                         -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 500,000               (1,958)                         50,500                     (1,697,049)        724,957               724,957                    (423,550)              (2,073)                (425,623)           

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 500,000               -                                  50,500                     (1,254,276)        993,986               993,986                    290,210               2,601                  292,811            
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                                  -                               (86,589)             -                          -                               (86,589)                (4,651)                (91,240)             
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                                  -                               704                   -                          -                               704                      -                         704                   
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                                  -                               (85,885)             -                          -                               (85,885)                (4,651)                (90,536)             
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                          -                                  -                               2,816                (2,816)                 (2,816)                      -                           -                         -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 500,000               -                                  50,500                     (1,337,345)        991,170               991,170                    204,325               (2,050)                202,275            

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
       "สอบทานแล้ว"
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

พนับาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



ทุนเรือนหุ้น ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน รวม
ท่ีออกและช าระ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินจากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 500,000                50,500                    (1,552,109)         832,000                         832,000                    (169,609)                 
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                              (84,942)              -                                    -                               (84,942)                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                              259                    (106,005)                        (106,005)                   (105,746)                 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                              (84,683)              (106,005)                        (106,005)                   (190,688)                 
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม 23   -                           -                              1,038                  (1,038)                           (1,038)                      -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 500,000                50,500                    (1,635,754)         724,957                         724,957                    (360,297)                 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 500,000                50,500                    (1,275,326)         993,986                         993,986                    269,160                  
ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                              (68,617)              -                                    -                               (68,617)                   
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                              704                    -                                    -                               704                         
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                              (67,913)              -                                    -                               (67,913)                   
โอนส่วนเกินไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                           -                              2,816                  (2,816)                           (2,816)                      -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 500,000                50,500                    (1,340,423)         991,170                         991,170                    201,247                  

               "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
                      "สอบทานแล้ว"

         - 9 -

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (60,557) (91,494) (60,412)           (68,512)           
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,270 (4,406) (790)                3,440              
ค่าเผ่ือสินคา้รับคืน (โอนกลบั) (37) (138) (37)                  (138)                
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (10,828) 1,166 (609)                (655)                
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั)      -                      -                      (600)                -                      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,406 17,783 12,864            17,372            
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (158) (30) (158)                (103)                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                      (183)                -                      -                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,721)           1,975              (12,070)           1,632              
รายไดด้อกเบ้ียรับ -                      -                      (951)                -                      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,995            21,021            20,131            19,761            

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน (47,630) (54,306) (42,632) (27,203)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,114            87,413            21,920            32,147            
สินคา้คงเหลือ 11,136 (2,013) 981 202 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,221) (1,125) (4,531) (4,124)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 73 (36)                  52 (35)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (10,254) (13,695) 280 (1,938)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,174) (9,324) (970) (2,714)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (26,956)           6,914              (24,900) (3,665)
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 388                 -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,095) (3,190) (1,322) (1,726)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (28,663) 3,724 (26,222) (5,391)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                      -                      1,243 -                      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                      -                      600                 8,000              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 158                 726                 158                 726                 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (103) (238) (103) (238)
เงินสดรับมดัจ าขายสินทรัพย์ 244,308 -                      244,308 -                      
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (500) -                      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 244,363          488                 245,706 8,488 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (21,724) (20,575) (20,860) (19,315)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (14,315) 1,982              (18,888)           685                 

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ -                      40,000            -                      40,000            
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (142)                -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,000) (25,000) (36,000)           (24,000)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (72,181) (3,593) (75,748)           (2,630)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 143,519 619 143,736          467                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 3,025 5,664 2,374              4,639              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 146,544 6,283 146,110          5,106              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการที่มิใช่เงนิสด

รายการซ้ืออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                      880 -                      880 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 บริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ีเลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ  
 

1.2 ขอ้สมมติทางการบญัชี 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกนัหลายปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 มีส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์นอกจากน้ีตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2564 หลกัทรัพยข์องบริษทั
ถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “NC” (Non-Compliance) และ “SP” (Suspension) ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้
พยายามด าเนินการตามแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เพื่อปรับสู่การเป็นองคก์ร
ดิจิทลั รวมทั้งบริษทัอยูร่ะหวา่งการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พื่อจ่ายช าระหน้ีสินท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัได้รับการให้สนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงั
สามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมได้ตามก าหนดช าระ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเช่ือว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีวา่บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะสามารถขายสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยยงั
อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้ดงันั้นยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึง
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

“การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีเคยน าเสนอรายงานน้ีไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม 

ก)  งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

บริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ  

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทัย่อย         
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั  ลงทุน  ไทย  100  100 
บริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ  ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ  ากดั) 

 ลงทุน  ไทย  100  100 

บริษทั โพสต ์ทีวี จ ากดั 
 (ถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์โฮลด้ิง จ  ากดั) 

 ผลิตรายการโทรทศัน์และ 
ให้เช่าสตูดิโอ 

 ไทย  100  100 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั   ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร  ไทย  100  100 
บริษทั โพสต-์ไอเอ็ม พลสั จ  ากดั  
 (ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทัและร้อยละ 51 โดย
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั) 

 ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร  ไทย  100  100 

บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตรายการโทรทศัน์  ไทย  60  60 
บริษทั โพสตท์ูเดย ์รีพบับลิค จ ากดั   ศูนยเ์รียนรู้หลกัสูตรออนไลน์  ไทย  50  -  

 
ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 
ค) บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี

อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
 
ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
จ) ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจาก 

งบการเงินรวมน้ีแลว้  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 14 - 
 

 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทั

ร่วมตามวธีิราคาทุน 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  
ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยเพิ่มข้อก าหนดส าหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการ
ปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช ้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เพิ่ม  
ดงัต่อไปน้ี 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป
สินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  ลา้นบาท   
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  2564  2563  2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 
    (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  

    
 

 
 

  

ซ้ือสินคา้  -  -  1  1  ราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า  -  -  1  -  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการจดัการ  -  -  1  2  ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า           
รายไดค่้าบริการจดัการ  -  -  -  1  ราคาตามสัญญา 

 
ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -   91,542   87,618 
การร่วมคา้ 2  2   2   2 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -   (89,160)  (84,264) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  2  2   2,384   3,356 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -   2,147    1,783  
การร่วมคา้ 24  203   22    22  
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  24  203   2,169    1,805  

 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 16 - 
 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มื         
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั   บริษทัยอ่ย  64,300  -  64,300 
บริษทั โพสต ์ทีว ีจ ากดั  บริษทัยอ่ย  332,509  (600)  331,909 
    396,809  (600)  396,209 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (332,509)  600  (331,909) 
  รวม     64,300  -  64,300 

 
บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม

และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั โพสต ์ทีว ีจ  ากดั โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 6 ต่อปี 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก

กรรมการในสกุลเงินบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี และร้อยละ 4.50 - 5.25 ต่อปี 
ตามล าดบั โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ดงัน้ี 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

เงินกูย้มืจาก         
กรรมการ  การเป็นกรรมการ  305,000  -  305,000 

 
    พนับาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

เงินกูย้มืจาก         
กรรมการ  การเป็นกรรมการ  290,000  -  290,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,858  6,588  3,548  4,019 
 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

เงินฝากธนาคาร 90,063  3,025  89,629  2,374 
เช็คในมือ 56,481  -  56,481  - 
 รวม 146,544  3,025  146,110  2,374 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 - 0.20 ต่อปี และร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี ตามล าดบั 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        

 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน -  -  45  128 
  6 - 12 เดือน 2  2  2  68 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  2  47  196 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19,391  37,304  6,829  19,959 
 คา้งช าระ        
  ไม่เกิน 3 เดือน 26,808  33,912  19,197  25,547 
  3 - 6 เดือน 3,077  1,129  1,299  700 
  6 - 12 เดือน 1,270  4,481  416  2,922 
  มากกวา่ 12 เดือน 30,776  31,541  10,983  11,724 
รวม 81,322  108,367  38,724  60,852 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (30,984)  (32,876)  (11,632)  (12,461) 

     ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (335)  (372)  (335)  (372) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 50,003  75,119  26,757  48,019 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 50,005  75,121  26,804  48,215 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
รายไดค้า้งรับ 35,921  37,530  5,093  4,242 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  91,497  87,425 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28,135)  (27,513)  (89,160)  (84,264) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 7,786  10,017  7,430  7,403 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 57,791  85,138  34,234  55,618 

 

7. สินค้าคงเหลือ 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 25,901  36,954  18,524  19,333 
วตัถุดิบ 1,288  1,454  1,288  1,453 
อ่ืน ๆ 25,458  25,375  15,689  15,696 
 รวม 52,647   63,783   35,501  36,482 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้       (49,147)   (59,975)  (34,701)  (35,310) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3,500   3,808   800  1,172 
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รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ยอดยกมาตน้งวด 59,975  65,747  35,310  44,217 
เพ่ิมข้ึน -  4,774  -  - 
ลดลง (10,828)  (10,546)  (609)  (8,907) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 49,147  59,975  34,701  35,310 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 

 
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

จากเงินลงทุน 
 เงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 

  (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             
บริษทั โพสต-์ไอเอ็ม พลสั จ ากดั  50,000  50,000  49  49  2  2  -  -  2  2 
(และถือหุ้นโดยบริษทั โพสต ์อินเตอร์ 
 เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั อีกร้อยละ 51) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั 25,000  25,000  100  100  100,890  100,890  (100,890)  (100,890)  -  - 
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จ ากดั  80,000  80,000  60  60  186,312  186,312  (174,190)  (174,190)  12,122  12,122 
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จ ากดั  25,000  25,000  100  100  25,000  25,000  (25,000)  (25,000)  -  - 
บริษทั โพสตทู์เดย ์รีพบับลิค จ ากดั  100  -  50  -  500  -  -  -  500  - 

รวม          312,704  312,204  (300,080)  (300,080)  12,624  12,124 

 
ในระหว่างปี 2564 บริษทัจดัตั้ งบริษัท โพสต์ทูเดย์ รีพบับลิค จ ากัด ทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับศูนย์การเรียนรู้ 
หลกัสูตรออนไลน์ดว้ยระบบสมาชิก การจดัสัมมนาและการจดังานต่างๆ โดยบริษทัลงทุนในบริษทั โพสต์
ทูเดย ์รีพบับลิค จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายทั้งหมด 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัย่อยและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 
      งบการเงินรวม 

      ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 

การร่วมคา้  ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 
เงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

    (ร้อยละ)         
บริษทั บางกอกโพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย

นิตยสาร 
 70  11,500  11,500  7,974  7,974 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (4,019)  (4,019)  -  - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ      7,481  7,481  7,974  7,974 

 
บริษทั บางกอกโพสต์ - บาวเออร์ มีเดีย จ ากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษทัในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 

ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
 
10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดส่้วนเสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

บริษทัร่วม  ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 
เงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

    (ร้อยละ)         
บริษทั แฟลช นิวส์ จ ากดั  ผลิตรายการวิทยุ  40  2,704  2,704  10,000  10,000 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (2,704)   (2,704)  (10,000)   (10,000)  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      -  -  -  - 

 
11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม 
    ราคาทุน 

 
 
ทุนช าระแลว้ 

 สดัส่วน 
เงินลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

หุน้สามญัใน :    (ร้อยละ)     
Singapore Press Holdings Limited  27,393,300  -  16  16 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน      (16)  (16) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ      -  - 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 1,322,191  1,322,581 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,314)  (10,232) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (*) (1,308,838)  (1,308,838) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด 3,039  3,511 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 204 ลา้นบาท และ 358 ลา้นบาท ตามล าดบั ติดภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

(*)เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นของบริษทั ไดแ้ก่ ศูนยก์ารพิมพแ์ละ
จดัจ าหน่าย (บางนา) และอาคารส านกังาน (คลองเตย) ให้แก่บริษทั ท่ีดินร่มร่ืน จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 1,222 
ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บเงินมดัจ าค่าซ้ือทรัพยสิ์น ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 244 ลา้นบาท ดงันั้น สินทรัพย์
ดังกล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ด้วยมูลค่าตามบญัชี 1,177 ล้านบาท  
(สุทธิจากตน้ทุนในการขาย) แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 ต่อมาในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

และตามมติท่ีประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ให้เขา้ท าสัญญาเช่ากลบัพื้นท่ี
อาคารส านกังาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ 180 คนั เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ในอตัราค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตร 

 
13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 3,074 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (156) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด 2,918 
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14. ค่าความนิยม 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์

อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย จ ากดั) 

 CGU 2  
(บริษทั มชัรูม 
 กรุ๊ป จ ากดั) 

 รวม 

ค่าความนิยม 53,769  41,082  94,851 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (53,769)  (41,082)  (94,851) 
ค่าความนิยม - สุทธิ -  -  - 

 
บริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยโ์ดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บโดยอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
 ร้อยละต่อปี 

 

CGU 1  
(บริษทั โพสต ์อินเตอร์ 
เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั)  

CGU 2                                                  
(บริษทั มชัรูม  
กรุ๊ป จ ากดั) 

อตัราการเติบโต -  - 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 10  10 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด  และอตัราคิดลดเป็น

อตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นงวด 31,193  26,894 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,936)  (2,632) 
โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (*) (277)  (277) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีส้ินงวด 27,980  23,985 
(*) โอนไปพร้อมกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 
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16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  210,164  236,754  180,434  204,964 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (181,239)  (208,000)  (181,239)  (208,000) 

 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัที่ 31  

มีนาคม 2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 12,203  (80)  -  12,123 
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน 130  (6)  -  124 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ 11,944  (2,044)  -  9,900 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 26,477  (24,530)  -  1,947 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 809  -  -  809 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,161  70  -  20,231 
ขาดทุนสะสมยกไป 165,030  -  -  165,030 

  รวม 236,754  (26,590)  -  210,164 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 208,000  -  (26,761)  181,239 
         รวม 208,000  -  (26,761)  181,239 
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 พนับาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัที่ 31  

มีนาคม 2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,492  -  -  2,492 
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน 75  -  -  75 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ 7,062  -  -  7,062 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 24,530  (24,530)  -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,256  -  -  18,256 
ขาดทุนสะสมยกไป 152,549  -  -  152,549 

  รวม 204,964  (24,530)  -  180,434 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 208,000  -  (26,761)  181,239 
  รวม 208,000  -  (26,761)  181,239 

 
17. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาษีเงินได้นิติบุคคล 
หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2557 - 2562 ซ่ึงไดย้ื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแลว้ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก  
ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2557 - 2562 และส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างการตรวจสอบของกรมสรรพากร ฝ่ายบริหารเช่ือ 
ว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีเอกสารประกอบรายการหัก ณ ท่ีจ่ายครบถ้วน และจะได้รับคืนภาษีดังกล่าว 
ทั้งจ  านวน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย ในระหวา่งปี 2564 เป็นจ านวน
เงินรวม 0.39 ล้านบาท ซ่ึงเป็นภาษีของปีภาษี 2561 และ 2562 ในระหว่างปี 2563 จ านวนเงินรวม 45.20 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของปีภาษี 2557 และ 2559 (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 38.74 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นของปีภาษี 
2559 และ 2560) 

 
18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  56,810  71,125  9,297  28,185 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน MMR  894,000  894,000  894,000  894,000 
รวม   950,810  965,125  903,297  922,185 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564  

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564  

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,142  1,778 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,399  31,978  6,071  7,169 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24  203  27  27 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,391  42,659  31,743  29,633 
เจา้หน้ีอ่ืน 27,321  30,824  26,576  29,277 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 91,135  105,664  66,559  67,884 

 
20.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

การเคล่ือนไหวของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือตน้งวด 3,080 
เงินจ่ายช าระ (142) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 2,938 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (581) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 2,357 
 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 104 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 16 
  รวม 120 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 273,467 
จ่ายคืนเงินกู ้ (36,000) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 237,467 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (122,000) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 115,467 
 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีเง่ือนไขการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทั้ง 3 วงเงิน ดงัน้ี 
-  ส่วนของเงินตน้เร่ิมช าระเงินตน้ ปรับตารางการช าระเงินตน้ใหม่ ดงัน้ี 

    ลา้นบาท 
งวดเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2564 งวดละ 36.00 
งวดเดือนธนัวาคม 2564  24.00 
งวดเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกนัยายน 2565 งวดละ 35.60 
งวดสุดทา้ยเดือนธนัวาคม 2565 ช าระเงินตน้ส่วนท่ี

เหลือทั้งหมด 
- ส่วนของดอกเบ้ียผอ่นผนัและปรับเง่ือนไขการจ่ายช าระดอกเบ้ียรายเดือน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ดอกเบ้ียคา้งช าระในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563 จ านวนเงิน 2,742,165 บาท 
ตอ้งช าระคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
งวดเดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 685,541 บาท 
งวดเดือนกนัยายน 2564 ช าระเงินดอกเบ้ีย

ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
 

ส่วนท่ี 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้ไปช าระดอกเบ้ียตามปกติอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน 

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัได้รับจดหมายผ่อนผนั
จากธนาคารเก่ียวกบัเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงบการเงินปี 2563 แต่มี
การก าหนดเง่ือนไขบางประการส าหรับปี 2564 โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใด ๆ 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือเกษี ยณอายุ

แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นงวด 100,803  99,539  91,281  91,360 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (12,032)  6,561  (12,335)  5,374 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 311  1,312  265  1,156 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด -  (6,609)  -  (6,609) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส้ินงวด 89,082  100,803  79,211  91,281 

  
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัและบริษทัย่อย  

ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 ร้อยละต่อปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
อตัราคิดลด 1.30 - 1.40  1.30 - 1.40  1.30 - 2.10  1.30 - 2.10 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 0.00 - 6.00  0.00 - 6.00  -  - 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 1.90 - 51.60  1.90 - 51.60  10.50 - 51.60  10.50 - 51.60 

 
23. ส่วนเกนิจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 832,000  993,986 
ลดลงระหวา่งงวด/ปี (132,507)  (188,323) 
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสมระหวา่งงวด/ปี (1,297)  (14,160) 
ผลกระทบของภาษีเงินไดร้ะหวา่งงวด/ปี 26,761  40,497 
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 724,957  832,000 
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24. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดค้  านวณข้ึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้น
การค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
 2564  2563  2564  2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด -  -  -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
 ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด (26,590) 

 
254 

 
(24,530) 

 
(105) 

รวม (26,590)  254  (24,530)  (105) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  :        
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์ 26,761  704  26,761  704 
รวม 26,761  704  26,761  704 

 
25. ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2564  2563  2564  2563 
ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั (พนับาท)  (87,597)  (86,589)  (84,942)  (68,617) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 500,000  500,000  500,000  500,000 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.18)  (0.17)  (0.17)  (0.14) 

 
26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

 ส่วนงานส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 
 ส่วนงานผลิตรายการโทรทศัน์ 
 ส่วนงานอ่ืน ๆ  

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัท
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา  ผลิตรายการโทรทศัน์  อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได้                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 48,637  78,760  14,891  10,190  25,326  20,780  88,854  109,730  -  -  88,854  109,730 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,318  716  -  -  -  -  1,318  716  (1,318)  (716)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อน   
   ค่าใช้จ่าย ในการบริหารและอ่ืน ๆ (28,006) 

 
(33,695) 

 
3,404 

 
(5,787) 

 
1,180 

 
(1,918) 

 
(23,422) 

 
(41,400) 

 
450 

 
1,933 

 
(22,972) 

 
(39,467) 

 
27.    ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

27.1.1  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเก่ียวกบัสัญญาจา้งงาน สัญญาบ ารุงรักษาระบบ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีค่าบริการท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

   ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม/   

งบการเงินเฉพาะกิจการ   
จ่ายช าระ    

ภายใน 1 ปี   47 
2 - 3 ปี   14 

 
27.1.2 บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดท้  าสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทัใน

ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัย่อยและการร่วมค้าตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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27.2 การค ้าประกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย

เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 10.94 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดใหซ้ื้อขายหลกัทรัพย ์POST 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศให้หลกัทรัพยข์องบริษทั บางกอก โพสต ์จ ากดั 

(มหาชน) (POST) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานระยะท่ี 1 (NC ระยะท่ี 1) กรณี 
งบการเงินประจ าปี 2563 มีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกวา่ศูนย ์ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) และเคร่ืองหมาย SP (Suspension) หลกัทรัพยข์อง 
POST ต่อมาบริษทัไดแ้จง้แนวทางฟ้ืนฟูกิจการท่ีบริษทัเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็นควรใหด้ าเนินการดงัน้ี 
1.  เปิดให้ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์อง POST ระหว่างวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 

2564 โดยผูล้งทุนต้องซ้ือหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผูซ้ื้อต้องช าระเงินทั้ ง
จ  านวนก่อนการซ้ือหลกัทรัพย ์

2.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC ก ากบัตลอดระยะเวลาท่ีให้มีการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์เพื่อเตือนผูล้งทุนใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

3.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะก าหนดให้หลักทรัพย์ POST มีราคาสูงสุดและต ่ าสุด 
(Ceiling & Floor) ไม่เกินหน่ึงเท่าจากราคาซ้ือขายคร้ังสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 
2564 ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีมีการซ้ือขาย (อย่างไรก็ดี หากในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ไม่มีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าว ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะใชเ้กณฑ์ราคาสูงสุดและต ่าสุด (Ceiling 
& Floor) น้ีต่อเน่ืองไปจนกวา่จะมีการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น) และเม่ือไดมี้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
POST แลว้ ในวนัท าการถดัไปราคาสูงสุดและต ่าสุด (Ceiling & Floor) ของหลกัทรัพย ์POST จะ
ถูกปรับใหเ้ป็นไปตามเกณฑป์กติ 

 
และเม่ือครบระยะเวลาดงักล่าว (คือ ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจะหยุดพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง POST โดยข้ึนเคร่ืองหมาย SP จนกว่าบริษทัจะแกไ้ขให้มี
คุณสมบติัครบถ้วนท่ีจะกลบัมาซ้ือขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่อไป 

POST อยูร่ะหวา่งวางแผนเพื่อแกไ้ขเหตุเพิกถอน ไดแ้ก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และ
ปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อจดัท าแผนธุรกิจซ่ึงจะ
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2564 
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