
บริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั บางกอก
โพสต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บางกอก โพสต์
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน
การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชือมันวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป
ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้
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ความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทเีกียวข้องกบัการดําเนินงานต่อเนือง
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน
จากการดาํเนินงาน และ ณ วนัที 30 กนัยายน 25 1 มีหนีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีน อยา่งไรก็ตาม
ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามแผนแก้ไขสถานการณ์ นอกจากนี ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 กลุ่ม
บริษทัยงัมีสินทรัพยร์วมสุทธิ ผูบ้ริหารเชือวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินงานต่อเนือง งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึน
โดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง กลุ่มบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหส้าํเร็จตามแผน
ปรับเปลียนกลยทุธ์และการปรับปรุงการดาํเนินงานในอนาคต ดงันันจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัซึง
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริษทั ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนีแต่อยา่งใด

สายฝน อินทร์แกว้
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน



บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,287 12,091 9,457 8,509
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 342,698 394,092 174,187 217,297
สินคา้คงเหลือ 4 61,164 69,877 37,578 44,535
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 - - 69,051 69,451
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ทีจ่าย 89,359 74,133 49,157 40,075
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 41,431 40,500 16,074 16,529
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 546,939 590,693 355,504 396,396
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 - - 206,473 206,473
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 9,545 16,808 - -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 - - - -
เงินลงทุนระยะยาวอืน 8 - - - -
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,477,633 1,339,847 1,462,135 1,321,995
ค่าความนิยม 94,851 94,851 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 93,265 114,084 52,944 62,563
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 58,550 59,321 43,116 44,038
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,790 7,175 1,218 745
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,737,634 1,632,086 1,765,886 1,635,814
รวมสินทรัพย์ 2,284,573 2,222,779 2,121,390 2,032,210

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 916,534 843,921 874,142 815,108
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 209,103 242,384 126,781 148,426
เงินกูย้มืระยะสันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 14 5,880 5,880 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 51,500 12,500 47,500 10,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 716 - - -
ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 46,572 51,599 41,339 44,477
หนีสินหมุนเวียนอืน 36,953 56,582 19,676 33,034
รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,267,258 1,212,866 1,109,438 1,051,045
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 15 316,467 364,467 312,467 357,467
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 190,082 151,664 184,625 144,345
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 89,581 85,064 82,447 78,937
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 596,130 601,195 579,539 580,749
รวมหนีสิน 1,863,388 1,814,061 1,688,977 1,631,794

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
         หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 505,000 505,000 505,000 505,000
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
         หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 500,000 500,000 500,000
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,500 50,500 50,500 50,500
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (918,200) (771,893) (856,586) (727,463)
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 738,499 577,379 738,499 577,379
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 370,799 355,986 432,413 400,416
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 50,386 52,732 - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 421,185 408,718 432,413 400,416
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,284,573 2,222,779 2,121,390 2,032,210

- - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและบริการ 16 295,797 358,368 203,318 243,314
ตน้ทุนขายและบริการ (233,674) (290,474) (164,066) (195,006)
กาํไรขนัต้น 62,123 67,894 39,252 48,308
ค่าใชจ้่ายในการขาย (39,980) (48,629) (25,014) (33,896)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (51,732) (57,439) (43,752) (47,367)
ค่าเผือผลขาดทุนจากดอ้ยค่าของค่าความนิยม - (4,700) - -
ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (7,100)
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (29,589) (42,874) (29,514) (40,055)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (1,919) (416) - -
รายไดอื้น 5,699 6,119 12,182 14,157
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (25,809) (37,171) (17,332) (25,898)
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (18,354) (14,360) (17,408) (13,951)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (44,163) (51,531) (34,740) (39,849)
รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 11 (16,892) 3,133 (17,877) 4,208
ขาดทุนสําหรับงวด (61,055) (48,398) (52,617) (35,641)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน 9 201,400 - 201,400 -
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (40,280) - (40,280) -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 161,120 - 161,120 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 100,065 (48,398) 108,503 (35,641)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (59,223) (50,344) (52,617) (35,641)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,832) 1,946

(61,055) (48,398)
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 101,897 (50,344) 108,503 (35,641)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,832) 1,946

100,065 (48,398)

ขาดทุนต่อหุ้น 17
ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐาน
   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.12) (0.10) (0.11) (0.07)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและบริการ 16 889,688 1,000,300 584,781 705,615
ตน้ทุนขายและบริการ (735,886) (848,565) (493,231) (612,248)
กาํไรขนัต้น 153,802 151,735 91,550 93,367
ค่าใชจ้่ายในการขาย (116,984) (142,364) (81,455) (102,641)
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (155,500) (172,140) (133,715) (139,349)
ค่าเผือผลขาดทุนจากดอ้ยค่าของค่าความนิยม - (4,700) - -
ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (7,100)
ขาดทุนจากการขายและการให้บริการ (118,682) (167,469) (123,620) (155,723)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 - - - 15,000
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (937) 927 - -
รายไดอื้น 21,791 28,147 44,182 47,856
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (97,828) (138,395) (79,438) (92,867)
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (51,200) (40,425) (48,763) (39,553)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (149,028) (178,820) (128,201) (132,420)
รายได้ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 11 375 12,553 (922) 14,211
ขาดทุนสําหรับงวด (148,653) (166,267) (129,123) (118,209)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน 9 201,400 - 201,400 -
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (40,280) - (40,280) -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 161,120 - 161,120 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12,467 (166,267) 31,997 (118,209)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (146,307) (169,983) (129,123) (118,209)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,346) 3,716

(148,653) (166,267)
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,813 (169,983) 31,997 (118,209)
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,346) 3,716

12,467 (166,267)

ขาดทุนต่อหุ้น 17
ขาดทุนต่อหุน้ขนัพืนฐาน
   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.29) (0.34) (0.26) (0.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (149,028) (178,820) (128,201) (132,420)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (6,985) (43) 7,141 11,593
   โอนกลบัค่าเผือสินคา้รับคืน (2,911) (9,333) (2,911) (9,333)
   การปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 339 451 339 510
   ค่าเผือผลขาดทุนจากดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 4,700 - -
   ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 7,100
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - (15,000)
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 89,437 103,902 74,274 85,048
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์
      และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (1,094) (6,594) (1,094) (6,430)
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 937 (927) - -
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,517 4,127 3,510 3,349
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย 51,200 40,425 48,763 39,553
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
    สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (13,588) (42,112) 1,821 (16,030)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 61,290 55,697 38,880 63,015
   สินคา้คงเหลือ 8,374 9,303 6,618 8,375
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (931) (10,370) 455 (5,128)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,385 655 (473) 435
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (40,905) (53,652) (24,115) (61,991)
   หนีสินหมุนเวียนอืน (24,656) (16,726) (16,496) (11,682)
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (7,031) (57,205) 6,690 (23,006)
   จ่ายดอกเบีย (44,914) (39,614) (47,685) (39,056)
   จ่ายภาษีเงินได้ (15,226) (19,170) (9,082) (11,159)
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย - 25,274 - 25,274
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (67,171) (90,715) (50,077) (47,947)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพิมขึน) - - 400 (12,526)
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง - 10,375 - -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 15,000
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 6,326 8,672 - -
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในการร่วมคา้ - 352 - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,196 8,461 1,196 7,838
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (3,506) (18,176) (2,089) (5,538)
เงินสดจ่ายซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (262) (7,201) (16) -
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 3,754 2,483 (509) 4,774
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 72,613 122,512 59,034 107,639
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว - 10,000 - -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (9,000) (98,166) (7,500) (98,166)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 63,613 34,346 51,534 9,473
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 196 (53,886) 948 (33,700)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 12,091 69,571 8,509 47,046
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 12,287 15,685 9,457 13,346

- -
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด
   รายการซืออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ทียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 1,392 51 1,392 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
หุน้สามญั ส่วนเกินทุน รวม รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 500,000 50,500 (407,245) 577,379 577,379 720,634 59,266 779,900
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (169,983) - - (169,983) 3,716 (166,267)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 500,000 50,500 (577,228) 577,379 577,379 550,651 62,982 613,633

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 500,000 50,500 (771,893) 577,379 577,379 355,986 52,732 408,718
ขาดทุนสาํหรับงวด - - (146,307) - - (146,307) (2,346) (148,653)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - 161,120 161,120 161,120 - 161,120
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (146,307) 161,120 161,120 14,813 (2,346) 12,467
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 500,000 50,500 (918,200) 738,499 738,499 370,799 50,386 421,185

- - - - - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท บางกอก โพสต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

หุ้นสามญั กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวม
ทีออกและชาํระ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาทีดิน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 500,000 50,500 (410,758) 577,379 577,379 717,121
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (118,209) - - (118,209)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560 500,000 50,500 (528,967) 577,379 577,379 598,912

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 500,000 50,500 (727,463) 577,379 577,379 400,416
ขาดทุนสาํหรับงวด - - (129,123) - - (129,123)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - 161,120 161,120 161,120
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (129,123) 161,120 161,120 31,997
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 500,000 50,500 (856,586) 738,499 738,499 432,413

- - - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

1

บริษัท บางกอก โพสต์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

1. ข้อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ โดย
มี ที อยู่ต าม ที จดท ะเบี ยน ตังอยู่ เลข ที 136 ถน น สุ น ท รโกษ า แข วงค ล องเตย เข ตค ล องเตย
กรุงเทพมหานคร

1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามแผนแกไ้ขสถานการณ์
ทงัในดา้นการดาํเนินงาน การลงทุนและการบริหารดา้นการเงิน นอกจากนี ณ วนัที 30 กนัยายน 2561
กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยร์วมสุทธิ ผูบ้ริหารเชือว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินงานต่อเนืองโดยจะ
สามารถดาํเนินการตามแผนปรับเปลียนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดาํเนินงานในอนาคตไดส้ําเร็จ
งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง การบนัทึก
สินทรัพยแ์ละหนีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถขายสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินได้
ตามปกติธุรกิจ

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด
ดงันนังบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซําซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บางกอก โพสต์ จาํกดั (มหาชน)
และบริษัทย่อย และได้จดัทําขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 25 ) จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง
รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
จาํนวน 5 ฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับการเงิน ทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที เริมในหรือหลังวนัที
1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกบัลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับ
การรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึง
สิงตอบแทนทีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 1 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

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

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560
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. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกียวข้องกนั
ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน
สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
นโยบาย

การกาํหนดราคา
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ซือสินคา้ - - 5 3 - - 10 13 ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา - - 1 - - - 2 - ราคาตลาด
รายไดค้่าเช่า - - 3 4 - - 9 9 ราคาตลาด
ดอกเบียรับ - - 6 5 - - 16 15 อตัราร้อยละ 5

ถึง 7.125 ต่อปี
รายไดค้่าบริการจดัการ - - 2 2 - - 6 6 ราคาตามสัญญา
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า
ซือสินคา้ - 1 - 1 2 3 2 3 ราคาตลาด
รายไดค้่าโฆษณา - - - - 1 - 1 - ราคาตลาด
รายไดค้่าบริการจดัการ 2 2 1 1 7 7 3 3 ราคาตามสัญญา

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม
2560 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 กนัยายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั
(หมายเหตุ 3)

บริษทัยอ่ย - - 46,924 34,604
การร่วมคา้ 3,035 3,422 1,466 984
หกั : ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - (43,463) (30,319)
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,035 3,422 4,927 5,269
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกนั
(หมายเหตุ 13)

บริษทัยอ่ย - - 6,523 9,079
การร่วมคา้ 1,564 1,721 1,420 1,494
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,564 1,721 7,943 10,573
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เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และ
31 ธนัวาคม 2560 และการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2560

เพิมขึน (ลดลง)
ระหวา่งงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที

30 กนัยายน 2561เงินใหกู้ย้มื
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 61,000 - 61,000
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,120 - 6,120
บริษทั โพสต ์ทีว ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 340,415 (400) 340,015

407,535 (400) 407,135
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (338,084) - (338,084)
รวม 69,451 (400) 69,051

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์ระยะสัน 15 11 5 5
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 - -
รวม 16 12 5 5

(หน่วย: ลา้นบาท)
สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์ระยะสัน 32 37 14 16
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 - -
รวม 34 39 14 16
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3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 1,776 - 42
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 382 - - -
3 - 6 เดือน 835 50 1,421 -

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,217 1,826 1,421 42
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
อายหุนีนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 89,171 175,290 52,871 85,833
คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 120,287 76,301 83,882 42,933
3 - 6 เดือน 33,043 83,957 7,596 75,369
6 - 12 เดือน 6,107 17,213 2,887 4,308
มากกวา่ 12 เดือน 37,902 23,992 14,644 16,161

รวม 286,510 376,753 161,880 224,604
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (19,231) (26,216) (15,821) (21,824)

ค่าเผือสินคา้รับคืน (2,209) (5,120) (2,209) (5,120)
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั,

สุทธิ 265,070 345,417 143,850 197,660
รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 266,287 347,243 145,271 197,702
ลูกหนีอืน
รายไดค้า้งรับ 74,593 45,253 25,410 14,368
ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,818 1,596 46,969 35,546
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - (43,463) (30,319)
รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 76,411 46,849 28,916 19,595
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 342,698 394,092 174,187 217,297
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4. รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
รายการเปลียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 50,226 ,
บวก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

เพิมระหวา่งงวด 339 339
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 50,565 34,191

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชือบริษทั มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว้)

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 2 2
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั 100,890 100,890
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั(1) 5,100 5,100
บริษทั มชัรูม กรุ๊ป จาํกดั 178,690 178,690
บริษทั โพสต ์นิว มีเดีย จาํกดั 25,000 25,000
รวม 309,682 309,682
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน ( , ) ( , )
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ , ,

(1) บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที
30 มิถุนายน 2560 เป็นเงินปันผลรับจาก บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จาํกดั
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. เงินลงทุนในการร่วมค้า
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ราคาทุน
มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทั บางกอก
โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั 11,500 11,500 9,545 16,808

บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดงันี

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้

ในระหวา่งงวด

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
เบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหวา่งงวด
เงินปันผลรับ

ในระหว่างงวด
2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั บางกอก
โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั (1,919) (416) - - - -

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้

ในระหวา่งงวด

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
เบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหวา่งงวด
เงินปันผลรับ

ในระหว่างงวด
2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั บางกอก
โพสต-์บาวเออร์ มีเดีย จาํกดั (937) 927 - - 6,326 8,672
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ราคาทุน
มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 10,000 10,000 2,704 2,704
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (10,000) (10,000) (2,704) (2,704)
สุทธิ - - - -

8. เงินลงทุนระยะยาวอืน
(หน่วย: พนับาท)

ราคาทุน

ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
ร้อยละ (ตรวจสอบแลว้)

Singapore Press Holdings Limited 27,393,300 - 16 16
หกั: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน (16) (16)
สุทธิ - -

9. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที  กนัยายน

สรุปไดด้งันี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 1 มกราคม 1,339,847 1,321,995
ซือเพิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,871 3,454
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (99) (99)
ส่วนเพิมจากการตีราคาทีดินในระหวา่งงวด 201,400 201,400
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (68,386) (64,615)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 1,477,633 1,462,135
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บริษทัฯได้จดจาํนองทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ตามราคาทีตีใหม่) ณ วนัที 30 กันยายน 2561
จาํนวน 300 ลา้นบาท ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินสินเชือของบริษทัฯทีไดรั้บจากธนาคาร

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบขอ้มูลตลาด (Comparative Method)

ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดที้ใชใ้นการประเมินราคาทีดินขา้งตน้สรุปไดด้งันี

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

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561
สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 1 มกราคม 2561 114,084 62,563
ซือเพิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 235 43
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (3) (3)
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (21,051) (9,659)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 93,265 52,944
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11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ภาษีเงินได้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหลงัจากบวกกลบั
ดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายไดต่้าง ๆ ที
ไม่ตอ้งรวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีทีประมาณไว้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (292) 1,905 - -
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชวัคราว

ทีเกิดขึนในระหวา่งงวด 11,462 (5,038) 12,155 (4,208)
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของปีก่อน 5,722 - 5,722 -
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 16,892 (3,133) 17,877 (4,208)

(หน่วย: พนับาท)
สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 716 4,122 - -
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัวคราว

ทีเกิดขึนในระหวา่งงวด (6,813) (16,675) (4,800) (14,211)
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของปีก่อน 5,722 - 5,722 -
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (375) (12,553) 922 (14,211)
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี)

30 กนัยายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 กนัยายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 46,534 28,921 4,142 108
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MMR 870,000 815,000 870,000 815,000
รวม 916,534 843,921 874,142 815,108

13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,420 1,495 7,937 10,568
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้อง
กนั 104,329

113,455 42,684 47,966

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 144 226 6 5
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68,395 93,038 42,187 56,757
เจา้หนีอืน 34,815 34,170 33,967 33,130
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 209,103 242,384 126,781 148,426

14. เงินกู้ยมืระยะสันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมสกุลบาทจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยซึงมีอตัราดอกเบียซึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียลูกคา้รายใหญ่ชนัดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงและมีกาํหนดชําระคืนเมือ
ทวงถาม
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว
การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน มี
รายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 376,967 367,467
หกั: จ่ายคืนเงินกู้ (9,000) (7,500)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 367,967 359,967
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (51,500) (47,500)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด

ชาํระภายในหนึงปี 316,467 312,467

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเงือนไขเกียวกับการดาํรง
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2.25 เท่า อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงไดรั้บการผอ่นผนั
จากธนาคารให้สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในอตัราทีสูงกวา่อตัราทีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืม
ไดส้าํหรับงบการเงินประจาํปี 2560

16. รายได้จากการขายและบริการ
รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที  กนัยายน รวมรายไดจ้ากการ
ขายสินค้าและรายได้ค่าโฆษณาทีไม่ได้รับชําระเป็นตวัเงินแต่เกิดจากการแลกเปลียนสินค้าหรือ
บริการทีมีลักษณะไม่ เหมือนกันกับบริษัทอืนเป็นจํานวน 2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1
ลา้นบาท) (30 กนัยายน : 9 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท))

17. ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด
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18. ส่วนงานดําเนินงาน
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่มีการเปลียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 กนัยายน
สือสิงพิมพ์และ

โฆษณา
ผลติรายการ

โทรทัศน์ อืน ๆ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม
รายได้
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 232,674 36,633 26,490 295,797 - 295,797
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,631 429 - 5,060 (5,060) -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (2,685) 4,488 18,914 20,717 1,426 22,143

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 กนัยายน
สือสิงพิมพ์และ

โฆษณา
ผลติรายการ

โทรทัศน์ อืน ๆ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม
รายได้
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 268,488 68,089 21,791 358,368 - 358,368
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,859 - - 3,859 (3,859) -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (3,883) 15,618 6,387 18,122 1,143 19,265
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 30 กนัยายน
สือสิงพิมพ์และ

โฆษณา
ผลติรายการ

โทรทัศน์ อืนๆ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม
รายได้
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 667,333 157,844 64,511 889,688 - 889,688
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 10,850 595 - 11,445 (11,445) -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (33,858) 20,508 46,313 32,963 3,855 36,818

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 30 กนัยายน
สือสิงพิมพ์และ

โฆษณา
ผลติรายการ

โทรทัศน์ อืนๆ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม
รายได้
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 778,053 159,713 62,534 1,000,300 - 1,000,300
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13,413 - - 13,413 (13,413) -
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (47,160) 38,402 15,474 6,716 2,655 9,371
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19. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน
19.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาบริการระยะยาว

ณ วนัที 30 กันยายน 2561 และวนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนักับ
กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ซึงเกียวกบัการปรับปรุงอาคาร การซืออุปกรณ์ และการจา้งเพือการทาํบญัชี
ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

จ่ายชาํระ
ภายใน 1 ปี 59 70
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 180 165
มากกวา่ 5 ปี 51 82

19.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการระยะยาว
บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ทําสัญญาเพือรับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้าจากบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึงบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑ์
และอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา

19.3 การคําประกนั
ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจํานวน 12 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 8 ล้านบาท) ซึง
เกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

0. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเมื อว ันที
9 พฤศจิกายน


