




-1- 

 

ส่วนที ่1 
บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1.   ข้อมูลทัว่ไป 
สํานักงาน 
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 
(ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั เลขท่ี 0107536001583/บมจ.232) 
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2240 3700 โทรสาร 0 2240 3790 
เวบ็ไซต:์ • www.postpublishing.co.th  • www.bangkokpost.com  • www.posttoday.com  
 • www.student-weekly.com  • www.jobjob.co.th  • www.gurubangkok.com  
 
ข้อมูลบริษัท   

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั
ภาษาองักฤษ “BANGKOK POST” หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย “โพสตท์ูเดย”์ หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์
ภาษาองักฤษ “STUDENT WEEKLY” และแมกกาซีนส่ีฉบบัไดแ้ก่ “themagazine” “GURU” “MUSE” และ “BRUNCH” 
โดยจะแนบกบัหนงัสือพิมพ ์“BANGKOK POST” และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ และดิจิทลั รวมทั้งระบบ
หางานทางเวบ็ไซต ์“www.jobjob.co.th”  มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล โดยการผลิตรายการ
ข่าวออกอากาศทางโทรทศัน์และวทิย ุและจดักิจกรรมและสัมมนา ภายใตช่ื้อ BANGKOK POST และโพสตท์ูเดย ์

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหบ้ริการดา้นการพิมพพ์าณิชยอ่ื์นๆ อีกทั้งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือในนามสาํนกัพิมพ์
โพสตบุ์๊กส์ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัยงัเป็นผูพิ้มพ ์และจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยภายใตช่ื้อ นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” และ “CLEO”  

• หุน้สามญัของบริษทั มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชช่ื้อยอ่ “POST” 
• ทุนจดทะเบียนประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
• ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
นายทะเบียนหุ้น  
บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2229 2800  โทรสาร 0 2359 1259 
 
ผู้สอบบัญชีอสิระ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2264 0777  โทรสาร 0 2264 0789-90 
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ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั วคิเคอร่ี แอนด ์วรชยั จาํกดั 
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วทิยทุาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร 0 2256 6317-8 
 
นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 
1.บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02240  3700 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 250,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

100 

2.บริษทัโพสต-์เอซีพี จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02240  3700 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 100,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

51 

3.บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02240  3700 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 
และ 

บุริมสิทธิ 

255,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

245,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

 

100 

4.บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์02693 4777 
โทรสาร 02693 3298 

ดาํเนินรายการวิทย ุ สามญั 225,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

15,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

(เรียกชาํระร้อยละ 80) 
10,000 

(หุน้ละ 100 บาท) 
(เรียกชาํระร้อยละ 25) 

40 
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ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 
5.บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02240 3700 
โทรสาร 02240 3790 

เจา้ของเวป็ไซต ์
ทาํงาน 

สามญั 1,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

(เรียกชาํระร้อยละ 25) 

100 

6.บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02240 3700 
โทรสาร 02240 3679 
 

ผลิตรายการข่าว สามญั 100,000 
(หุน้ละ 100 บาท) 

 

51 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัพอสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ  
บริษทัประกอบธุรกิจทางดา้นส่ิงพิมพ์ ดงันั้นกระดาษ จึงเป็นวตัถุดิบหลกัอย่างหน่ึงของธุรกิจ ซ่ึงมกัจะมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งดา้นปริมาณและราคาตาม   อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก ดงันั้นความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
กระดาษ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของบริษทั  ทาํให้ฝ่ายบริหารตอ้งติดตามราคากระดาษ
อย่างใกลชิ้ด  ในช่วงปี 2553  ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนัก ราคาตน้ทุนของกระดาษจึงไม่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และบริษทัมีนโยบายควบคุมตน้ทุนการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด  

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   เน่ืองจากบริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการและ

อุปกรณ์เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  บริษทัอาจป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
โดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward contract) เป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม อยา่งไรกต็าม

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีเป็นจาํนวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัหน้ีสินรวมของบริษทั 
ดงันั้นหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนกจ็ะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้    
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินใหกู้ย้ืมแก่
กิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด นอกจากนั้นบริษทัยงัระมดัระวงัใน
การกูย้มืเงินของบริษทั โดยคาํนึงถึงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

 

4. ความเส่ียงด้านเครดติ  
 บริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมการขายเช่ือและเครดิตเทอมท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทั
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการขายเช่ือ นอกเหนือจากจาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีค่าเผื่อผล
ขาดทุนไวแ้ลว้ นอกจากน้ีการขายเช่ือไม่กระจุกตวั เน่ืองจากมีฐานลกูคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย  

 

5. ความเส่ียงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดผ้ลตอบแทน
จากการลงทุนตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  บริษทัจึงจัดให้มีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัย่อย กิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวแ้ละรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเท่าท่ี
สามารถจะกระทาํได ้ นอกจากน้ีเงินลงทุนท่ีมีการดอ้ยค่าก็ไดมี้การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนไวใ้นงบการเงินของ
บริษทัแลว้ 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3.1 ความเป็นมา 

จากความสนใจพื้นฐานดา้นส่ือสารมวลชน นายทหารอเมริกนั พลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์ไดช้กัชวนนาย
ประสิทธ์ิ  ลุลิตานนท ์  ร่วมกนัก่อตั้งหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษฉบบัแรกของประเทศไทยในช่ือ     " Bangkok Post "  
โดยถือกาํเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์เป็นบรรณาธิการบริหารคนแรก 

ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นายไคเบล นกัลงทุนชาวเยอรมนั ไดข้อซ้ือหุน้ของพลตรี อเลก็ซานเดอร์ และ
แต่งตั้ง นายแฮร์ร่ี เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนท่ีสอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจา้พอ่ธุรกิจหนงัสือพิมพ์
เครือข่ายฟลีท ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั มีการติดตั้งแท่นพิมพ ์และอุปกรณ์การพิมพ ์พร้อมกบันาํเทคนิคการ
พิมพส์มยัใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2527 

บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนังสือพิมพ์ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ไดแ้ก่  บริษทั สยามโพสต์ จาํกัด 
จาํหน่ายหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในช่ือ " สยามโพสต ์"  บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั) ผลิตและจาํหน่ายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration บริษทั 
ฮาเชท ฟิลิปปาคิโพสต์ – เอซีพี จาํกดั (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั) ผลิตและจาํหน่ายนิตยสารราย
เดือน Cleo  และบริษทั บางกอกโพสต ์แอนด์ มาร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นนายหนา้ขายโฆษณาให้กบั
ต่างประเทศ  ในปี 2539 บริษทั ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชัน่ จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนินกิจการของบริษทั สยามโพสต ์จาํกดั แทน  และได้
ปิดกิจการลงในตน้ปี 2541 

ปี 2541 บริษทัไดปิ้ดแผนกแมก็กาซีน และขายหุน้ในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ 
แอนด ์แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจการของบริษทัยอ่ย "อลัลายด ์นิวสเพเพอร์" ดว้ย 

ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจดัหนา้หนงัสือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อเช่ือมโยงการทาํงานในส่วน
ของหนา้ข่าวและหนา้โฆษณา และไดมี้การปรับโครงสร้างการทาํงานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสตใ์หม่  ช่วงปลายปี 
2542  บริษทัไดย้ติุการผลิตนิตยสาร Tatler  และไดเ้ลิกกิจการบริษทั เวลิด ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั เวบ็ แอดไวซอร่ี จาํกดั เพื่อสร้างเวบ็ไซทด์า้นการเงิน
แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 

ในระหว่างปี 2544 บริษทัมีความพยายามท่ีจะเขา้สู่ตลาดโฆษณาสมคัรงาน จึงไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร
ชีวติงานข้ึนมา  แต่กไ็ม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริษทัยงัไดเ้พิ่มส่วนต่างๆ ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตข้ึ์นมา อนัจะเป็นประโยชน์
และเพื่อสนองความตอ้งการแก่ผูอ้่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะนาํเสนอข่าวทางดา้นการเงิน การ
ธนาคาร ขอ้มูลและขอ้แนะนาํต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจาํวนั  Learning Post จะเป็น
ส่วนท่ีนาํเสนอบทความต่างๆ ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ข่าวท่ีสาํคญัๆ ดา้นการศึกษาในมุมมองของนกัเรียน อาจารย ์นอกจากน้ียงั
มีบทเรียนภาษาไทยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้่านชาวต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนังสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั
ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัไดรั้บพนกังานใหม่สําหรับกองบรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซ้ื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 
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เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัเปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตช่ื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย”์  ซ่ึง
เป็นการนาํเสนอหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั เพื่อรองรับกลุ่มผูอ้่านทั้งผูอ้่าน  โดยทัว่ไป และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซ่ึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษไดห้ยดุธุรกรรมต่างๆ  

ปี 2547 เป็นปีท่ีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์มีอายุครบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงไดเ้ร่ิม
ออกสู่สายตาประชาชนเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่น้ีมีความผสมผสานกนัมากข้ึนระหวา่งเน้ือท่ีข่าวท่ีเพิ่ม
มากข้ึนและการจดัวางเน้ือหาของข่าวท่ีเหมาะสม รวมถึงการเปิดตวั “themagazine” นิตยสารแฟชัน่รายปักษ์แทรกใน
บางกอกโพสต ์ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ซ่ึงถือวา่เพียงดาํเนินงานมาเป็นปีท่ี 2 กส็ามารถติดอนัดบัเป็นหนงัสือพิมพท่ี์มี
ยอดผูอ้่านมากท่ีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

ในระหวา่งปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดัไดร่้วมลงทุนเปิดบริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั (ภายหลงั
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั) เพื่อทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซ่ึงในปัจจุบนันิตยสาร 
Marie Claire กเ็ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ้่านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง  

ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์ ไดท้าํการเปิดตวั “กูรู” นิตยสารสําหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นผูอ้่านอาย ุ20-35 ปี มีเน้ือหาเก่ียวกบัไลฟ์สไตลห์ลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียว
และสถานบนัเทิงท่ีอยูใ่นความนิยม และเม่ือ 1 สิงหาคม 2548 ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตั้งหนงัสือพิมพบ์างกอก
โพสต์  ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่โลกของส่ือแห่งอนาคต  โดยไดจ้ัดตั้ งฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีช่ือว่า “โพสต์ดิจิทลั”  เพื่อ
ใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลั 

โพสต์ดิจิทลัยงัไดส้ร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพิ่มข้ึนอีกหลายรูปแบบ หน่ึงในนั้นก็คือ การจัดทาํหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์และโพสตท์ูเดยใ์นรูปแบบ “Smart Edition” ซ่ึงผูอ้่านท่ีมีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเขา้ไปอ่านหนงัสือพิมพ์
ดงักล่าวไดอ้ยา่งง่ายๆ ไม่วา่จะอยู ่ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลกัษณ์และสไตลท่ี์เหมือนกบัหนงัสือพิมพจ์ริงทุกอยา่ง และ
ท่ีสําคญัยงัมีฟังก์ชั่นการทาํงานอัจฉริยะอ่ืนๆ อาทิเช่น การสั่งให้ระบบอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง การแปลบทความใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นภาษาต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ไดป้รับปรุงการเสนอบริการบนเวบ็ไซดอ์ยา่งต่อเน่ือง ไดจ้ดัตั้งเวบ็ไซดง์านใหม่ www.jobjob.co.th ท่ี
ไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการโฆษณาหางานสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทั้งในรูป
ของส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือทั้ง 2 รูปแบบ น้ีมีความเช่ือมโยงกนัมากยิง่ข้ึน 

การก่อสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ ท่ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5  และอยู่
ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ไดเ้ร่ิมในเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2549  และเร่ิมติดตั้ง
เคร่ืองจกัรในเดือนเดียวกนัน้ี  โรงพิมพเ์ร่ิมพิมพบ์างส่วนของหนงัสือพิมพเ์พื่อจาํหน่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 และไดเ้ร่ิม
พิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตท์ั้งฉบบัเป็นคร้ังแรกคือ ฉบบัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550  โดยทาํการปรับขนาดหนงัสือพิมพล์ง
จากเดิมท่ีมีขนาดกวา้ง 15.5 น้ิว  ลดลงเหลือ 14 น้ิว  และความสูงเดิม 22.75 น้ิว เหลือ 21.5 น้ิว  ทาํให้สามารถประหยดั
กระดาษได้ถึงร้อยละ 12 ทั้ งน้ีด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยทาํให้สามารถลดการสูญเสียกระดาษได้กว่าร้อยละ 50 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรเดิม 

บริษทัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินมา
เปิดศนูยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่น้ีอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศนูยก์ารพิมพใ์หม่แห่งน้ี นบัเป็นการลงทุน
ท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ี บริษทัเคยลงทุนมา  
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ในปี พ.ศ. 2550 บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์และกระจายเสียงทางวิทย ุตามเป้าหมายทาง กลยทุธ์
ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยงัส่ือชนิดอ่ืนๆ  

ข่าวโพสต์ทูเดย์ ซ่ึงเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ชั่วโมง เร่ิมแพร่ภาพผ่านระบบ
โทรทศัน์ดาวเทียมชนิด C-band เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้มโทรทศัน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศยัอยู่
นอกกรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผา่นระบบดาวเทียมน้ียงัเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์เคเบ้ิลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีกดว้ย โดย
ทั้ง 2 ช่องทางน้ีรวมกนัสามารถเขา้ถึงผูช้มประมาณ 5 ลา้นครัวเรือน   นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางในการกระจายข่าว
แลว้ รายการโทรทศัน์ยงัช่วยเสริมการประชาสัมพนัธ์หนงัสือพิมพข์องบริษทัไปพร้อมๆ กนั  และยงัก่อให้เกิดรายไดจ้าก
การโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กบัหนังสือพิมพโ์พสต์ทูเดย ์อีกดว้ย เพราะเป็นการขาย
โฆษณาร่วมกนัระหวา่งส่ือโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ 

เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 40 ของบริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการผลิต 
Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสียงทาง FM 98.0 

ในปี 2551 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้มีการปรับเน้ือหาของข่าวให้อ่านง่ายและปรับปรุงรูปแบบของ
หนงัสือพิมพใ์หท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน ไดแ้ทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาห์ฉบบัใหม่เพิ่มข้ึน มีเน้ือหาเป็นแบบไลฟ์สไตล ์
จุดประสงคเ์พื่อดึงดูดนกัอ่านรุ่นใหม่ และหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตย์งัไดท้าํการเปล่ียนรูปโฉมและสาระของหนงัสือพิมพ์
ฉบบัวนัอาทิตยใ์ชช่ื้อใหม่ว่า บางกอกโพสต์ซันเดย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วน Spectrum ท่ีเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
และ Brunch จะเป็นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์สไตล ์อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ไดมี้การปรับปรุงเช่นกนั เร่ิมออกเป็น
ฉบบัแรกในเดือนกนัยายน 2551 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูอ้่านเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัไดเ้พิ่ม Muse ในวนัเสาร์ ซ่ึงมี
เน้ือหาเหมาะสาํหรับผูอ้่านท่ีเป็นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผูอ้่านและยอดโฆษณาของสินคา้สาํหรับสตรีอีกดว้ย 

หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงการใชเ้คร่ืองหมาย “โพสตท์ูเดย”์ ใหเ้ป็นภาษาไทยเพื่อขจดัความสับสน
อนัอาจเกิดจากเคร่ืองหมายเดิมท่ีมีทั้งภาษาไทยและองักฤษ สาํหรับเน้ือหาไดป้รับใหม่เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึนรวมทั้ง
หวัขอ้ข่าวต่างๆ ในหนา้แรกของหนงัสือพิมพใ์หเ้ป็นท่ีน่าสนใจ แต่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดเ้พิ่มในส่วนของการ
วเิคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงเขียนโดยนกัวเิคราะห์ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

สาํหรับเวบ็ไซต ์บางกอกโพสต ์ไดป้รับรูปแบบหนา้เวบ็ไซตใ์หม่เม่ือปลายปี โดยเนน้จุดยนืของเวบ็ไซต ์ บางกอก
โพสตใ์นการเป็นช่องทางหลกัในการเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยในภาคภาษาองักฤษ ทาํใหส้ามารถขยายผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซตอ์อกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้บุริมสิทธิของ บริษทัโพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั และหุน้สามญัของบริษทั โพสต ์ อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยภายใตช่ื้อ Marie Claire  ELLE  และ ELLE 
Decoration  เม่ือปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลาํดบัเพิ่มเติม ทาํใหปั้จจุบนัทั้งสองบริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งหมด 

 ในปี 2552 น้ี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตก์ไ็ดรั้บรางวลัเกียรติยศเพิ่มข้ึนจากรางวลัต่างๆ ท่ีเราไดรั้บมามากมาย 
โดยรางวลัในปี 2552 น้ี เป็นรางวลัระดบันานาชาติจากธนาคารพฒันาเอเชีย โดย คุณปริษฐา ยทุธมานพ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อข่าว
อาวโุสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต ์ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง “Government Policies Fail the Poor” ซ่ึงตีพิมพใ์นส่วน 
Spectrum ของฉบบั Sunday ในเดือนกรกฎาคมปีน้ี ซ่ึงทางธนาคารพฒันาเอเชียไดป้ระกาศใหบ้ทความดงักล่าวเป็นบทความ
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รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงในสาขา “ผลกระทบดา้นความยากจนจากวกิฤตการณ์การเงินของโลก” และคุณปริษฐากเ็ป็น
นกัหนงัสือพิมพไ์ทยเพียงผูเ้ดียวท่ีไดรั้บรางวลัจากธนาคารพฒันาเอเชียในปี 2552 น้ี 

 สาํหรับเกียรติยศอีกประการหน่ึงท่ีทางหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดรั้บ กคื็อ การไดรั้บคดัเลือกจากสหภาพ
ยโุรป หรือ อีย ูใหบ้างกอกโพสตเ์ป็นส่ือทางการเพียงฉบบัเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days Forum ซ่ึง
จดัข้ึนในประเทศไทยในช่วงตน้เดือนตุลาคม  

 หนงัสือพิมพ ์โพสตท์ูเดย ์ยงัคงประสบความสาํเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจาํหน่าย และการไดรั้บการยอมรับอยา่ง
สูงในกลุ่มผูอ้่าน โดยส่ิงท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญั คือ การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงอยา่งไม่หยดุน่ิง อาทิ หนงัสือพิมพฉ์บบั
วนัเสาร์ ท่ีเพิ่มเซ็กชัน่ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลาย ไดแ้ก่ โพสตท์ูเดยสุ์ดสัปดาห์ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองเชิงวเิคราะห์ 
และรายงานท่ีน่าสนใจ “แซ่ดสุดสัปดาห์” ท่ีเนน้ข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็นเซ็กชัน่ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งสูง
จากกลุ่มผูอ้่านใหม่ๆ รวมถึงลกูคา้โฆษณา  และเซ็กชัน่ “COOL” ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 ขณะเดียวกัน ส่ิงท่ีถือเป็นโครงการใหม่ของ โพสต์ทูเดย์ ในปี 2552 คือ การจัดงาน POSTTODAY 
INVESTMENT EXPO 2009 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กมุภาพนัธ์ 2552 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลองครบรอบ 
6 ปี การจดังานในคร้ังน้ี ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทั้ งในดา้นรายได  ้และภาพพจน์ อีกทั้ งยงัสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสาํเร็จของธุรกิจท่ีพร้อมจะกา้วต่อไปสู่การพฒันาในอนาคต  

หนังสือพิมพส์ติวเดน้ท์ วีคล่ี ฉลองครบรอบ 40 ปีในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมกา้วเขา้สู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิตยสารสําหรับวยัรุ่นเพียงฉบบัเดียวในประเทศไทยท่ีนาํเสนอความบนัเทิงควบคู่ไปกบัความรู้เป็นภาษาองักฤษทั้งเล่ม 
สติวเดน้ท์ วีคล่ี ยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวยัรุ่น แต่รวมไปถึงผูอ้่านทุกวยัท่ีสนใจอ่านบทความท่ี
น่าสนใจ ใหค้วามบนัเทิง และช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย 

สาํนกัพิมพโ์พสตบุ์๊กส์ เปิดตวัหนงัสือท่ีน่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนงัสือท่ีต่อยอดกบัหมวดหนงัสือท่ีตีพิมพอ์ยูแ่ลว้ 
และหนงัสือท่ีเปิดหมวดข้ึนมาใหม่ ดว้ยทางเลือกหลากหลายน่ีเอง ทาํให้โพสตบุ์๊กส์ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูอ้่าน
ทุกเพศทุกวยั ทั้ งกลุ่มลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่ และทาํยอดขายในระดับท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากโพสต์บุ๊กส์สามารถ
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มผูอ้่านไดอ้ยา่งลงตวั  

  โพสต์ดิจิทลัมีการเปิดตวัพอร์ทลัใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริการข่าวจากเวบ็ไซด์บางกอกโพสต์บน
โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงช่วยขยายโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มผูอ้่านคนรุ่นใหม่มากข้ึน นอกจากน้ี ในเวบ็ไซด์บางกอกโพสต ์ยงัมี
พอร์ทลัในเครือข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ท่ีใหบ้ริการในการเป็นแหล่งรวมสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มผู ้ใช้ภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ  นอกจากน้ีบริษัทย ัง มี เว็บไซต์ข่ าวภาษาไทย  คือ  โพสต์ทู เดย์ ออนไลน์ 
(www.posttoday.com) ซ่ึงเนน้การนาํเสนอข่าวภาษาไทยในดา้นสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ข่าวด่วนและฟังกช์นั RSS เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านยิ่งข้ึน และ jobjob website (www.jobjob.co.th) เป็นอีก
พอร์ทลัหน่ึงของบริษทั เป็นเวบ็ไซตจ์ดัหางานแบบอจัฉริยะ ท่ีมีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมขอ้มูลบริษทัชั้นนาํต่างๆ 
มากมายในประเทศไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ียงัอีกหน่ึงผลิตภณัฑข์องการคา้ทางดิจิทลั คือ digital front page printing 
(www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้่านสามารถสั่งซ้ือหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสตท์ูเดย ์
ฉบบัวนัใดกไ็ด ้นบัตั้งแต่ท่ีหนงัสือพิมพเ์ร่ิมตีพิมพเ์ป็นฉบบัแรก โดยจะพิมพล์งบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และบริการ
จดัส่งใหถึ้งมือลกูคา้ ลกูคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไป โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ท่ีตอ้งการหนงัสือพิมพห์นา้หน่ึงแบบ
ดิจิทลัเพื่อเป็นของขวญัใหก้บัเพื่อนและลกูคา้ในวนัเกิด หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ 
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สาํหรับส่ืออ่ืน ๆ บริษทัไดผ้ลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์และวิทย ุภายใตก้ารดูแล
และสนับสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ ไดรั้บการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขนั ทั้งในดา้นเน้ือหาและการผลิต และปัจจุบนั หน่ึงใน
รายการของเราไดรั้บการจดัอนัดบัโดยผูช้มของ TNN 24 ใหเ้ป็นผูผ้ลิตรายการยอดเยีย่มของสถานี 

มกราคม พ.ศ. 2552 แผนกฯ เปล่ียนเครือข่ายจาก Next Step TV มาเป็น ทรู วิชัน่ส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปล่ียนการ
ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนนัทว์นัน้ี” ซ่ึงเป็นรายการท่ีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัธุรกิจทั้งในดา้นข่าว การให้แง่คิด ภาพ
จาํลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสตท์ูเดย ์ทอลค์” ซ่ึงเป็นรายการวเิคราะห์เจาะลึกการเมืองและเศรษฐกิจ 

 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 แผนกฯ เร่ิมออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรูวิชัน่ ช่อง 7 (TNN 24) 
นาํเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผูว้ิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสตท์ูเดย ์และบางกอกโพสต ์รายการน้ีออกอากาศจนถึง
ปลายเดือนกรกฎาคม 2552 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 แผนกฯ เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในช่ือ “Postscript รู้จริง รู้ทนั” ใน
รูปแบบการคุยข่าวประจาํวนั โดยมีแขกรับเชิญมาพดูคุยเน้ือหาในประเดน็สาํคญัๆ ทางดา้นธุรกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24 

 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 แผนกฯ ยกเลิกรายการ 2 รายการท่ีออกอากาศทาง ทรูวิชัน่ ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้
สามารถสร้างสรรคร์ายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ท่ีออกอากาศทางช่อง 5 ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รายการใหม่น้ีนาํเสนอเป็นคร้ัง
แรกเม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ ผลิตรายกายโดย กองบรรณาธิการ โพสตท์ูเดย ์

 ในส่วนของรายการวิทย ุแผนกฯ เสนอโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2552 โดยร่วมมือกบั บริษทั คลิก เรดิโอ จาํกดั การตดัสินใจคร้ังน้ีนาํมาสู่การสร้างห้องส่งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจดั
รายการ “โพสตท์ูเดย ์เรดิโอ ทอลค์” ซ่ึงเป็นรายการสดได ้รายการน้ีนาํเสนอเน้ือหาและจดัรายการโดย โพสตท์ูเดย ์เร่ิม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชนัแนล มีเดีย จาํกดั ออกนิตยสารอเมริกนัยอดนิยม ในภาค
ภาษาไทย ฉบบัใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผูอ้่านใหค้วามสนใจซ้ือหาในระดบัท่ีไดรั้บการบนัทึกใหเ้ป็นสถิติ 
นิตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จดัเป็นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็นอยู”่ อยา่งแทจ้ริง เล่มแรกของประเทศ
ไทย 

ในปี  2553 บางกอกโพสต์มุ่งมั่นขยายการนําเสนอเน้ือหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการส่ือสาร  โดย
นอกเหนือจากหนงัสือพิมพแ์ละฉบบัออนไลน์แลว้ ยงัเร่ิมจดัทาํข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาองักฤษเป็นประจาํทุกวนัทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิงหาคม 2553 บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพร์ายแรกใน
ประเทศไทยท่ีจดัทาํหนงัสือพิมพ ์3 มิติทั้งภาพข่าวและโฆษณา พฒันาการท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การปรับองคก์รของ
ฝ่ายบรรณาธิการข่าวให้ถึงพร้อมดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารหลายทางเต็มรูปแบบ และไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามแผนงานผนวกรวม 
Outlook กบัเซ็กชัน่รายสัปดาห์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับให้
เป็นเซ็กชัน่สาระพิเศษใหม่ Life ซ่ึงเปิดตวัเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2554 

ทางดา้นโพสต ์ทูเดย ์ยงัคงรักษาตาํแหน่งผูน้าํตลาดหนังสือพิมพธุ์รกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อมดว้ย
พฒันาการสําคญัโดยการเขา้ร่วมผลิตข่าวกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 โดยจดัตั้งบริษทัโพสต ์นิวส์ จาํกดั ข้ึนเป็นบริษทัยอ่ย
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เพื่อดาํเนินการ ส่วนเน้ือหาของหนงัสือพิมพไ์ดมี้การปรับเปล่ียนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงบุคลิกของ
โพสต ์ทูเดย ์ท่ีทาํข่าวใหง่้ายต่อการเขา้ใจอนันาํไปสู่การเสนอข่าวดว้ยกราฟฟิคมากยิง่ข้ึน 

สติวเดน้ท ์ วคีล่ี กา้วเขา้สู่ปีท่ี 42 ดว้ยยา่งกา้วท่ีแขง็แกร่ง พร้อมมุ่งสู่ศกัราชใหม่ของการศึกษาภาษาองักฤษและ
ความบนัเทิงในประเทศไทยดว้ยการออกแบบท่ีต่ืนตา การเปล่ียนแปลงการจดัวางหนา้และเน้ือหาสาระเพื่อใหนิ้ตยสารมี
ความสดใหม่อยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะเขา้สู่ผูอ้่านกลุ่มใหม่ดว้ยทางเลือกใหม่ผา่นส่ือดิจิทลั โดยการปรับปรุงเวบ็ไซต ์ เพิ่ม
ขนาดของเครือข่ายสังคม และเพิ่มเคร่ืองมือบนมือถือเพื่อทาํใหก้ารเรียนรู้กบัสติวเดน้ท ์วคีล่ี นั้นง่ายและสะดวก ไม่วา่จะอยู่
ท่ีไหนหรือเวลาใดกต็าม 

แผนกดิจิทลั มีเดียเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกลยทุธ์ของ โพสต ์ พบัลิชชิง ในการจดัส่งข่าวและขอ้มูลผา่น
ช่องทางส่ืออนัหลากหลาย ในดา้นข่าวและขอ้มูลออนไลน์นั้น บางกอกโพสต ์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติดอนัดบั
พอร์ทลัข่าวภาษาองักฤษชั้นนาํของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซ่ึง มีการเปิดตวับริการไดเร็กทอรี
และแผนท่ีออนไลน์เพื่อใหข้อ้มูลดา้นธุรกิจ ไลฟ์สไตล ์ บนัเทิง อสังหาริมทรัพย ์ และการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบนั 
นอกจากน้ีบางกอกโพสตอ์อนไลน์ยงัสามารถเขา้ชมผา่นมือถือและแอพพลิเคชัน่ในไอโฟน  ส่วนทางดา้นดิจิทลัคอนเทนท์
ไดมี้การเปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัออนไลน์ท่ีสามารถใหบ้ริการพิเศษท่ีเด่นๆ ไดห้ลากหลาย อาทิ ไฟลเ์สียง แปล
เน้ือหาข่าวเป็นภาษาต่างๆ บลอ็ก นอกจากน้ียงัเดินหนา้ใหบ้ริการขา่วด่วนผา่น SMS ทางมือถือทั้งในภาคภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย 
 3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัท 

บริษทั โพสต ์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่าย หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตซ่ึ์งเป็น
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ  หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย และ สติวเดน้ท ์วีคล่ี 
ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษรายสัปดาห์ นาํเสนอความบนัเทิงและบทความท่ีน่าสนใจช่วยเพิ่มทกัษะในการใชภ้าษา
สาํหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และผูอ้่านทัว่ไป 

บริษทัไดข้ยายการใหบ้ริการข่าวสารและขอ้มูลทางธุรกิจในดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัประเภทต่างๆ  เวบ็ไซต์
ของบางกอกโพสตแ์ละโพสตท์ูเดย ์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหนา้ต่างของประเทศไทย  บริษทัขยายการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล โดย
การผลิตรายการโทรทศัน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 นอกจากน้ี บริษทัขยายการผลิต
โดยไดเ้ร่ิมการร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั และรายการวิทยใุนภาค
ภาษาไทยกระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกดว้ย 

บริษทัไดพ้ฒันาเวบ็ไซตจ๊์อบจ๊อบใหเ้ป็นเวบ็ไซตส์มคัรงานภาษาไทยท่ีจะช่วยคน้หางานท่ีเหมาะกบับุคลากร หรือ
คน้หาบุคลากรท่ีเหมาะกบังานได ้ นอกจากน้ี บริษทัยงัรับพิมพง์านทัว่ไป รวมทั้งส่ิงพิมพข์องกิจการ และของบริษทัยอ่ย 
และเปิดตวัหนงัสือท่ีน่าสนใจหลายเล่มในนามสาํนกัพิมพโ์พสตบุ์๊กส์ 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั  และบริษทัโพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั  
เป็นผูพิ้มพ ์และจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยภายใตช่ื้อ “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” และ 
“Martha Stewart Living” กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่าย
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยภายใตช่ื้อ “CLEO” 

บริษทัร่วมของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั แฟลชนิวส์ จาํกดั ผูป้ระกอบกิจการจดัรายการวิทยุในภาคภาษาไทย 
ออกอากาศสถานี FM 97.0 
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ประเภท ช่ือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

หนังสือพมิพ์   
     หนงัสือพิมพร์ายวนั      BANGKOK POST บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
     หนงัสือพิมพร์ายวนั โพสตท์ูเดย ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
     หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ STUDENT WEEKLY บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
งานพมิพ์เชิงพาณิชย์ งานบริการพิมพ ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาองักฤษ) GURU (รายสัปดาห์) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

 THEMAGAZINE (รายปักษ)์ 
MY LIFE (รายสัปดาห์) 
MUSE (รายสัปดาห์) 
(มกราคม 2554 MY LIFE, MUSE 
รวมกนักบั เซ็กชัน่อ่ืน เป็น LIFE 
SPECTRUM (รายสัปดาห์) 
BRUNCH  (รายสัปดาห์) 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 

เวบ็ไซด์หางาน JOB JOB บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

ข่าวด่วน SMS ข่าวด่วนภาษาองักฤษ/ไทย บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารภาษาไทย   
     นิตยสารภาษาไทยรายเดือน ELLE  บจก. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
 ELLE DECORATION  บจก. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย  
 MARTHA STEWART LIVING บจก. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
      CLEO  บจก. โพสต-์เอซีพี  
 MARIE CLAIRE  บจก. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 

รายการโทรทศัน์ เศรษฐกิจคิดไม่ถึง 
(ยกเลิกการออกอากาศ ก.พ. 2554) 
Postscript รู้จริง รู้ทนั 
(ยกเลิกการออกอากาศ ก.ค. 2553) 
กระชบัวงข่าว 
(เร่ิมออกอากาศ ส.ค. 2553) 
ร่วมผลิตข่าวใหส้ถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บจ.โพสต ์นิวส์ 

 รายการวทิยุ โพสตท์ูเดย ์เรดิโอ ทอลค์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
             100.00%   100.00%                         40.00%                              51.00% 
                                        
             
          
 

 
                                51.00%                           51.00%                                         49.00% 

 
 
 

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั และไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้มากเกินกวา่ 10% 
 

3.3 รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปีทีผ่่านมา 
           (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุน้ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์
งานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์
นิตยสารฉบบัแทรก 
เวบ็ไซดห์างาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทศัน์และวทิย ุ

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง และ บจ.
โพสต ์นิวส์ 

 
 

100.0 

 
 

1,659.0 

 
 

92.9 

 
 

1,657.7 

 
 

89.2 

 
 

1,415.7 

 
 

86.7 

 
 

1,584.0 

 
 

85.6 

ผลิตนิตยสาร Elle,  
Elle Decoration, 
Martha Stweart 
Living,  
Marie Claire,  
 
Cleo 

บจ. โพสต ์อินเตอร์ 
เนชัน่แนล มีเดีย 
 
 
บจ. โพสต-์ไอเอม็ 
พลสั 
บจ. โพสต-์เอซีพี  

100.0 
 
 
 

100.0 
 

51.0 

 
 
 
 
 
 

127.5 

 
 
 
 
 
 

7.1 

 
 
 
 
 
 

200.4 

 
 
 
 
 
 

10.8 

 
 
 
 
 
 

217.2 

 
 
 
 
 
 

13.3 

 
 
 
 
 
 

266.5 

 
 
 
 
 
 

14.4 

รวมทั้งส้ิน*     1,786.5      100.0   1,858.1     100.0   1,632.9     100.0   1,850.5     100.0 

* รวมรายได ้ อ่ืนๆ 

บจก. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย  บจก. จ๊อบ จ๊อบ 

บจก. โพสต-์ เอซีพี 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บจก. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 

บจก. แฟลช นิวส์ บจก. โพสต ์นิวส์ 
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
4.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

4.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษทัเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัภาคเชา้ภาษาองักฤษ "Bangkok Post" หนงัสือพิมพธุ์รกิจ
รายวนัภาษาไทย “โพสตท์ูเดย”์   หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษรายสัปดาห์  “Student Weekly"  นิตยสารฉบบั
แทรก นอกจากน้ี บริษทัยงัรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป รวมทั้งส่ิงพิมพข์องกิจการและของบริษทัในเครือ และ
ใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัทุกชนิด รวมทั้งการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลทางโทรทศัน์และ
วทิย ุ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

• หนงัสือพิมพ ์Bangkok Post เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีนาํเสนอข่าวในลกัษณะเป็นกลาง         มีการ
ตีพิมพบ์ทวิพากษ์วิจารณ์ท่ีตรงประเด็น เสริมดว้ยบทความท่ีวิเคราะห์เจาะลึกทั้งในส่วนของข่าวใน
ประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม  

• หนงัสือพิมพ ์ “โพสต์ทูเดย”์ ไดเ้ปิดตวัเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2546 เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนั
ภาษาไทยท่ีนาํเสนอข่าวธุรกิจดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั ไม่เยิ่นเยอ้จนเกินไป และ ไม่ใชศ้พัทท์าง
เศรษฐกิจท่ีเขา้ใจยาก  นอกจากน้ียงัมีการนาํเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง 
บทวเิคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติของบุคคลท่ีน่าสนใจ  

• หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ Student Weekly เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษสาํหรับเดก็ในวยัเรียน และ
กลุ่มวยัรุ่น เน้ือหาประกอบด้วย คอลมัน์ข่าว การ์ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์ดาราดัง โดย
ทั้งหมดน้ีจะใชภ้าษาองักฤษท่ีง่ายต่อการอ่าน รวมทั้งมีการอธิบายศพัท์ยาก มีการเตรียมบทความ
สาํหรับใหค้รูสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอีกดว้ย 

• นิตยสารไลฟ์สไตลภ์าษาองักฤษ กรููแทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตทุ์กวนัศุกร์ 

• นิตยสารรายปักษภ์าษาองักฤษ เดอะแมกกาซีน แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• เวบ็ไซด์หางานอจัฉริยะ www.jobjob.co.th  มีเคร่ืองมือพิเศษเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูส้มคัร
งานและผูรั้บสมคัร 

• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

• รายการข่าวออกอากาศทางโทรทศัน์  
- รายการ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ออกอากาศทางช่อง 5 เป็นรายการนาํเสนอธุรกิจแปลกใหม่แก่ผูช้ม 

พร้อมดว้ยเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อใหผู้ช้มสามารถนาํขอ้มูลไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้รายการน้ีออกอากาศจนถึงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 

- รายการ “Postscript รู้จริง รู้ทนั” ออกอากาศทาง ทรู วชิัน่ส์ ช่อง 7 (TNN 24) เป็นรายการคุยข่าว
ประจาํวนั โดยมีแขกรับเชิญมาพดูคุยเน้ือหาในประเดน็สาํคญัๆ ทางดา้นธุรกิจและสังคม รายการ
น้ีออกอากาศจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2553 

- รายการ “กระชบัวงข่าว” ออกอากาศทาง ทรู วิชัน่ส์ ช่อง 7 (TNN 24) เป็นรายการคุยข่าว เนน้
การเสนอข่าวร้อน ตรงประเดน็ พร้อมการสัมภาษณ์และเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความสนใจของ
ประชาชนในแต่ละวนั เร่ิมออกอากาศเดือนสิงหาคม 2553 
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• รายการทางวิทยุ รายการ “โพสต์ทูเดย ์เรดิโอ ทอลค์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 101 ซ่ึงเป็น
รายการสด มีเน้ือหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบดา้น  ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบนัเทิงนาํเสนอเน้ือหาและ
จดัรายการโดย โพสตท์ูเดย ์เร่ิมออกอากาศในเดือนเมษายน 2552 

ในปี 2554 บริษทัจะยงัคงมุ่งมัน่ผลิตรายการโทรทศัน์และวิทยท่ีุมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั    กลยทุธ์ิ
ของบริษทัในการเป็นส่ือนาํเน้ือหาสาระสู่มวลชนผา่นการส่ือสารทุกช่องทาง 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ย 

• Elle  เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามระดบัสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบบัภาษาไทยมี
รูปแบบเช่นเดียวกบั Elle ทัว่โลกท่ีเน้นทางดา้นแฟชัน่  ความงาม  การดูแลสุขภาพ การแนะนาํ
เก่ียวกับสูตรอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวในดินแดนต่างๆทั่วโลก และแบบแผนการดาํเนินชีวิตใน
รูปแบบของคนไทย  Elle เป็นนิตยสารแฟชั่นและความงามในรูปแบบท่ีแปลกตา ทันสมยั มี   
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• Elle Decoration เป็นนิตยสารเพื่อการตกแต่งบา้นระดบัสากลท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก เน่ืองจากมี Elle 
Decoration ฉบบัภาษาต่างๆ อยูใ่นเครือข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration ฉบบั
ภาษาไทย ซ่ึงเป็น Elle Decoration ฉบบัท่ี 13 ของโลก Elle Decoration เป็นนิตยสารเพื่อการตกแต่ง
บา้นท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรคคุ์ณภาพดว้ยความพิถีพิถนั  Elle Decoration ฉบบัภาษาไทยมีสัดส่วนของ
ขอ้มูลจากต่างประเทศและเร่ืองราวท่ีผลิตและถ่ายทาํในเมืองไทยนาํมาผสมผสานกนัอย่างลงตวัทั้ง
เร่ืองราวและรูปภาพของท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยมจากทัว่ทุกมุมโลก หลากหลายความคิดใน
การนาํเคร่ืองเรือนและของใชเ้ก่าๆ มาประยกุตใ์ชใ้หดู้ใหม่ แปลกตาและแหล่งช็อปป้ิงสินคา้เพื่อการ
ตกแต่งจากทัว่เมืองไทย เหมาะกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่ของคนไทยท่ีช่ืนชอบในการตกแต่งบา้นอย่าง
แทจ้ริง 

• Marie Claire ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 ในคร้ังแรกเป็นการร่วมทุนกบั Marie Claire Album 
(MCA) ประเทศฝร่ังเศส  เป็นนิตยสารแฟชั่นและความงามภาษาไทยที่ มีรูปแบบและ  เน้ือหาท่ี
ทนัสมยั 

• Martha Stewart Living ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็นอยู”่ 
อยา่งแทจ้ริงเล่มแรกของประเทศไทย 

• ร่วมผลิตข่าวให้กบัสถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 วนัละ 8 ชัว่โมง ตามสัมปทานระยะเวลา 1 ปีท่ีไดรั้บจาก
กรมประชาสัมพนัธ์ 

 
ผลิตภณัฑข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

• Cleo เป็นนิตยสารภาคภาษาองักฤษท่ีเร่ิมวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดว้ย นิวซีแลนด ์สิงคโปร์
และมาเลเซีย เป็นลาํดบั สําหรับฉบบัภาษาไทยนั้นเป็นประเทศท่ี 5 ท่ีไดพิ้มพแ์ละวางจาํหน่าย ซ่ึง
สามารถครองความนิยมในหมู่ผูอ้่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยบุคลิกพิเศษของ Cleo ท่ีตรงกบัอธัยาศยัใจ
คอของคนรุ่นใหม่ไม่วา่จะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความมีชีวิตชีวาชอบสนุกสนานพร้อมท่ีจะเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ ใส่ใจท่ีจะปรับปรุงและเพิ่มพนูเสน่ห์ใหก้บัตวัเอง นอกจากน้ี Cleo ยงัมีรูปเล่มสีสันสวยงาม 
สะดุดตา และคงคุณภาพระดบัสากล 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัร่วม 

• รายการสรุปและวเิคราะห์ข่าวในช่ือ Business Radio กระจายเสียงทาง FM 97.0 
 

4.1.2   ลกัษณะลกูคา้แบ่งเป็นประเภทหลกัได ้2 ประเภท 
1. ลกูคา้ดา้นโฆษณา แบ่งเป็น 

- บริษทัเอเยนซ่ี 
- ลกูคา้ท่ีสั่งลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers) 

2. ลกูคา้ดา้นจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์แบ่งเป็น 
- สมาชิกรายบุคคลและองคก์ร 
- ขายส่ง 
- ขายปลีก (วางร้าน) 
- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร 
- สายการบิน 
- สถาบนัการศึกษา 

4.1.3 ลกัษณะรายได ้

รายได ้ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา 1,222.1 68.4 1,288.4 69.4 1,065.4 65.2 1,287.2 69.56 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ 457.1 25.6 444.7 23.9 454.8 27.9 447.3 24.17 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์ 78.7 4.4 84.1 4.5 90.1 5.5 80.6 4.36 

รายไดอ่ื้น ๆ 28.6 1.6 40.9 2.2 22.6 1.4 35.4 1.91 

รวมรายได ้ 1,786.5 100.0 1,858.1 100.0 1,632.9 100.0 1,850.5 100.0 

ร้อยละของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) จากปีก่อน 

  
(6.65) 

  
 4.01 

  
  (12.12) 

  
13.36 

 
4.1.4  วฏัจกัรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล 

4.2   การตลาด 
การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการให้บริการท่ีดีเป็นหัวใจของการดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัขายเน้ือท่ีโฆษณา

โดยตรงให้แก่ลูกค้าหรือผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณา การขายหนังสือพิมพ์ขายโดยผ่านตัวแทน หรือท่ีเรียกว่าเอเย่นต์
หนงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนั้น บริษทัมีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  

4.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด 
1. กลยทุธ์ท่ีสาํคญั 

• การจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
 บริษทัรับสมคัรทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน โดยสมาชิกจะไดร้าคาตํ่ากวา่มากเม่ือ

เทียบกบัการซ้ือตามแผงหนงัสือพิมพ ์นอกจากนั้นยงัมีการแจกแถมของขวญัหรือของสมนาคุณต่างๆ 
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แก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สาํหรับการขายโดยผา่นเอเยน่ต ์มีการให้ส่วนลดประมาณร้อย
ละ 28 ของราคาขายปลีกหนงัสือพิมพ ์

• การขายโฆษณา  
 มีส่วนลดใหก้บับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซ้ือหนา้โฆษณาแต่ละคร้ัง และโบนสัตอนส้ินปี 

2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   
จุดเด่น  : 

• ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยช่ือ “บางกอก โพสต”์ ตั้งมา
นานถึงกวา่ 60 ปี และเป็นหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย 

• บางกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในประเทศไทยท่ีผ่านการตรวจสอบรับรองยอดการ
จาํหน่ายจาก Audit Bureau of Circulation 

• บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษท่ีมียอดจาํหน่ายสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

• โพสต์ทูเดย ์เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัภาษาไทยท่ีมีการวางตาํแหน่งสินคา้ให้เหมาะสมกบันัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ไดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็ว ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็น
หนงัสือพิมพท่ี์เติบโตเร็วท่ีสุด และมีผูอ้่านมากท่ีสุดของกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจรายวนั 

จุดดอ้ย : 

• รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทั ส่วนใหญ่ยงัข้ึนอยูก่บัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
3.   ลูกคา้เป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

• ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริษัท ห้างร้านทั่ว ๆ ไปท่ีตอ้งการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ทั้ งการ
โฆษณาผลิตภณัฑ ์ทาํประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่บริษทัต่างๆ  การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่  การโฆษณารับ
สมคัรงาน ฯลฯ 

• ลกูคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

♦ ลกูคา้เอเยน่ต ์ 53 % 

♦ ลกูคา้ประเภท Bulk Sales 18 % 

♦ ลกูคา้ประเภทสมาชิก 29 % 

• ลกูคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ ซ่ึงจะมีทั้งลกูคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้ท่ีเป็น
บริษทัในเครือ 

4.   นโยบายการตั้งราคา 

• ประเภทโฆษณา   จะไม่ใชน้โยบายการตดัราคากบัคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม Price List ซ่ึงโดยปกติจะ
สูงกวา่ราคาค่าโฆษณาของหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัอ่ืนเลก็นอ้ยเน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทั
คุณภาพดี และมีลูกคา้ท่ีแน่นอนดังนั้นลูกคา้ท่ีลงโฆษณากับบริษัท สามารถมั่นใจได้ว่าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายอยา่งแน่นอนแต่อยา่งไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะสอดคลอ้งกบัหนงัสือพิมพภ์าษาไทย
ฉบบัหลกัๆ การกาํหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปดว้ย 

• ประเภทการขายส่ิงพิมพ ์   นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์

• ประเภทงานบริการการพิมพ ์  นโยบายการตั้งราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้แต่ยงัคงคุณภาพงาน
พิมพท่ี์ดีไวเ้สมอ 
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4.2.2  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทั  มีดงัน้ี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง (สมาชิก) 
2. การจดัจาํหน่ายผา่นผูค้า้ส่ง - เอเยน่ต ์
3. การจดัจาํหน่ายผา่นผูค้า้ปลีก - แผงร้าน 
4. การจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัสถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณาของบริษทั มีดงัน้ี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง  
2. การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัตวัแทนโฆษณา 

4.2.3  ลกัษณะของลกูคา้ 
ลกัษณะลกูคา้ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. ลูกคา้โฆษณา เป็นลูกคา้ทัว่ๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ แบ่งเป็นลูกคา้ท่ีลงโฆษณาผ่าน

เอเยน่ตซ่ึ์งจะไดรั้บส่วนลดประมาณร้อยละ 15 และลกูคา้รายยอ่ยท่ีลงโฆษณากบับริษทัโดยตรง 
2.  ลกูคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์สัดส่วนของลูกคา้แต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดงัน้ี 
 

     สัดส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉล่ียในแต่ละปี (%) 

ประเภท 2553 2552 2551 2550 
เอเยน่ต ์               53               53               50               47 
Bulk Sales               18               17               18               17 
สมาชิก               29               30               32               36 
รวม             100             100             100             100 

 
3. ลกูคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัในเครือและลกูคา้ภายนอก 

4.2.4  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ  
 - - ไม่มี - -  

4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แมว้่าจะเกิดวิกฤตทางการเงินโลกและมีปัญหาทางการเมืองในประเทศจนเกิดความวุ่นวายในเดือนเมษายนและ

เดือนพฤษภาคม แต่บริษทัก็ยงัคงมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อคงไวซ่ึ้งความแขง็แกร่งของผลิตภณัฑข์อง
บริษทั หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตซ่ึ์งเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษชั้นนาํในประเทศไทย และเป็นหนงัสือพิมพท่ี์ดี
ท่ีสุดฉบบัหน่ึงในภูมิภาคเอเชียจากความสาํเร็จในการปรับปรุงรูปแบบของหนงัสือพิมพใ์นปี 2551 ใหส้ามารถสนองความ
ตอ้งการของผูอ้่านและผูซ้ื้อส่ือโฆษณาไดดี้ยิ่งข้ึน ทาํให้รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและรายไดโ้ฆษณาเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั 
บทความใหม่ “Big Story” ซ่ึงตีพิมพทุ์กวนัเสาร์ มีเน้ือหาครอบคลุมเหตุการณ์สาํคญั 64 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศตลอด
ช่วงระยะเวลา 64 ปี นอกจากจะเป็นการบนัทึกเร่ืองราวสาํคญัทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครอง
สิริราชสมบติัแลว้ ยงัเป็นการฉลองครบรอบ 64 ปี ของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตอี์กดว้ย ส่วนในระดบัสากลนั้น 
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดรั้บรางวลั Asia Media Award for Best in Design – Newspaper Overall Design จาก สมาคม
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หนงัสือพิมพแ์ละองคก์รส่ือส่ิงพิมพร์ะหวา่งประเทศ (WAN-IFRA) ซ่ึงเป็นสมาคมสาํหรับผูผ้ลิตหนงัสือพิมพแ์ละส่ือส่ิงพิมพ์
ชั้นนาํของโลก 

เวบ็ไซต์ www.bangkokpost.com ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นเวบ็ไซตข์่าวในประเทศภาษาองักฤษชั้นนาํของ
ประเทศไทย โดย Alexa และ Truehists และในปี 2553 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดเ้ปิดบริการใหม่ดา้นขอ้มูลธุรกิจและ
แผนท่ีบนเวบ็ไซตw์ww.bangkokpost.com/directory เพื่อให้บริการขอ้มูลทางดา้นธุรกิจ ไลฟ์สไตล ์ และการศึกษา เป็น
ทางเลือกให้กับผูอ้่าน นอกจากน้ีผูอ้่านบางกอกโพสต์ออนไลน์สามารถอ่านได้บนโทรศัพท์มือถือท่ีเว็บไซต ์
http://m.bangkokpost.com และแอพพลิเคชัน่ใน iPhone 

สาํหรับหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ มีการปรับปรุงคร้ังสาํคญัในปี 2553 โดยปรับให้มีเน้ือหาในเชิงลึกมากข้ึน 
สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และครอบคลุมประเดน็สาํคญัๆ ครบถว้นยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ยงันาํกราฟฟิคมาช่วยใหง่้ายต่อการอ่าน 
ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหห้นงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยม์ีรูปแบบที่ทนัสมยัข้ึน และแตกต่างจากหนงัสือพิมพอื์่นๆ สาํหรับเวบ็ไซต ์
www.posttoday.com มีการนาํเสนอข่าวเป็นภาษาไทยและเปิดโอกาสใหผู้อ้่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้
อีกดว้ย และเช่นเดียวกบับางกอกโพสตอ์อนไลน์ ผูอ้่านโพสตท์ูเดยอ์อนไลน์สามารถอ่านไดบ้นโทรศพัทมื์อถือเช่นกนั 
เวบ็ไซต ์http://m.posttoday.com และแอพพลิเคชัน่ใน iPhone 

การจดังาน Post Today Investment Expo 2010 ในเดือนกุมภาพนัธ์ นบัเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปีของ
หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์อยา่งยิง่ใหญ่ช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดี และเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั รายการโทรทศัน์ “เศรษฐกิจคิดไม่
ถึง” ของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ ซ่ึงออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 13.40-13.50 น. ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 5 มี
เน้ือหารายการเก่ียวกบัเศรษฐกิจในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ทาํให้ผูช้มสามารถนาํไปใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้ นอกจากน้ียงัมี
รายการ “กระชบัวงข่าว” เป็นรายการโทรทศัน์ในรูปแบบการสนทนา ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  เวลา 17.05-17.30 น. 
ทาง TNN 24 ของสถานีโทรทศัน์เคเบิลทรูวชิัน่ส์ 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษทัเร่ิมทาํงานกบัสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ซ่ึงใหโ้อกาส
บริษทัร่วมผลิตข่าวกบัทางสถานีเป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั และบริษทัสามารถขายเวลาโฆษณาใหผู้ส้นบัสนุนรายการไดเ้ป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 บริษทัจึงไดก่้อตั้ง บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั ข้ึนเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อดาํเนิน
ธุรกิจผลิตข่าวร่วมกบัช่อง 11 ทาํใหบ้ริษทัโดยกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยมี์โอกาสพฒันาดา้นงานข่าวในส่ือ
อ่ืนๆ ซ่ึงพนักงานของบริษทันับเป็นส่วนสําคญัในการผลิตข่าวร่วม และบริษทัคาดว่าจะมีโอกาสพฒันาความรู้และ
ความสามารถทางดา้นการผลิตข่าวโทรทศัน์ต่อไป 

สติวเดน้ท ์ วีคล่ี ฉลองครบรอบ 41 ปี ในปี 2553 โดยเป็นนิตยสารสาํหรับนกัเรียนฉบบัเดียวในประเทศไทยท่ี
เสนอความรู้ควบคู่ไปกบัความบนัเทิงเป็นภาษาองักฤษ สติวเดน้ท์ วีคล่ี ยงัคงความเป็นส่วนสําคญัในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษให้กบัผูอ้่านทัว่ประเทศ และมีเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ถึงผูอ้่านทั้งเก่าและใหม่ดว้ยการเสนอทางเลือกผ่านส่ือ
ใหม่ๆ ผ่านเวบ็ไซต ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโทรศพัทมื์อถือ 

ในปี 2553 โพสตบุ์๊กส์ ซ่ึงเป็นสาํนกัพิมพห์นงัสือของบริษทั ไดเ้ปิดตวัหนงัสือใหม่กวา่ 60 เล่ม และแผนกส่ิงพิมพ์
พาณิชยข์องบริษทั ไดเ้ร่ิมบริการผลิตส่ิงพิมพพ์าโนรามาจาํนวน 8 หนา้ ใหห้นงัสือพิมพต่์างประเทศ 

บริษทัไดท้าํการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานและพฒันาการบริหารการจดัการขอ้มูลในองค์กร บริษทัได้
ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหม่ รวมถึงระบบเก็บกูข้อ้มูล เพื่อลดความเส่ียง และเพิ่มความ
ปลอดภยัใหก้บัธุรกิจ โดยบริษทัตอ้งนาํแผนธุรกิจสาํหรับภาวะไม่ปกติมาใชใ้นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเดือนเมษายน
และพฤษภาคมซ่ึงประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี  บริษทัตอ้งผลิตหนงัสือพิมพน์อกสถานท่ีในช่วงท่ีเกิดการจลาจลยา่นบ่อน
ไก่ ซ่ึงเป็นบริเวณใกลท่ี้ตั้งของบริษทันอกจากน้ีการลงทุนในเทคโนโลยียงัทาํให้บริษทัสามารถพฒันาเวบ็ไซต์ของ
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หนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทยไดอ้ยา่งรวดเร็ว บริษทัมีนโยบายลงทุนในดา้นมลัติมีเดียสาํหรับส่ิงพิมพ ์
ดิจิทลั โทรทศัน์และวทิย ุอยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 

4.4 การผลติ  หรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพือ่จําหน่าย 

4.4.1 ท่ีตั้งและจาํนวนโรงงาน  
อาคารสํานกังานตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ีกวา่ 7 ไร่ของบริษทั เลขท่ี 136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนน

สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่
เน้ือท่ี 19 ไร่ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี        จ.สมุทรปราการ  

4.4.2 กาํลงัการผลิต 
บริษทัไดล้งทุนในการสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่น้ีดว้ยเงินลงทุนประมาณ 980 

ลา้นบาท ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของบริษทั และเป็นการตอกย ํ้าความมุ่งมัน่
และเจตนารมย์ในการรับใช้สังคมไทยและประเทศชาติในฐานะส่ือมวลชน ศูนย์การพิมพ์และจัด
จาํหน่ายแห่งน้ี ประกอบดว้ยโรงพิมพ์ ซ่ึงมีเน้ือท่ี 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บกระดาษพิมพอี์ก 
1,200 ตารางเมตร การทาํงานท่ีน่ี ใชเ้ทคโนโลยกีารพิมพท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดของ KBA รุ่น PRISMA ของ 
บริษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นแท่นพิมพร์ะบบ 4/1 หรือ DOUBLE 
WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย ์โดยระบบการทาํงานทุกอยา่งไดรั้บการควบคุม
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะสามารถผลิตส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยงัสามารถใชใ้นการ
พิมพห์นา้หนงัสือพิมพ ์8 หนา้ติดกนั (PANORAMA) เป็นเคร่ืองแรกในประเทศไทย และสามารถพิมพ์
หนา้ส่ีสีไดพ้ร้อมกนัถึง 32 หนา้ มีกาํลงัการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบบัต่อชัว่โมง 
นอกจากนั้น บริษทัยงัไดน้าํระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มาใชใ้นการ
ส่งตน้ฉบบัท่ีจดัหนา้เสร็จแลว้มายงัเคร่ืองทาํเพลต โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนการทาํเพลตแบบใชฟิ้ลม์อยา่ง
แต่ก่อน ทาํใหส้ามารถส่งหนา้หนงัสือพิมพจ์ากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการท่ีคลองเตยมายงั
ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งน้ีไดโ้ดยตรง ทาํให้ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งน้ี เป็นศูนยก์ารพิมพท่ี์ทนัสมยั
ท่ีสุดในประเทศไทย 
สาํหรับขั้นตอนหลงัการพิมพน์ั้นไดน้าํเอาเทคโนโลยเีมลรู์มจาก SCHUR PACKAGING SYSTEMS 
ประเทศเยอรมนี ประกอบดว้ยเคร่ืองสอดหนงัสือพิมพ ์4 เคร่ือง ระบบสายพานส่งหนงัสือพิมพจ์ากแท่น
พิมพม์ายงัเคร่ืองหีบห่อ เคร่ืองมดั และเคร่ืองห่อ 
ศูนย์การพิมพ์แห่งน้ี ได้เ ร่ิมทดลองพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในรูปเล่มขนาดใหม่แบบ 
AMERICAN BROADSHEET ท่ีมีความกะทดัรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และไดเ้ร่ิมพิมพอ์ยา่งครบวงจร
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 
กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 340,000 340,000 340,000 340,000 

 
4.4.3 นโยบายการผลิต 

 ปัจจุบนับริษทั สามารถผลิตหนงัสือพิมพไ์ดโ้ดยเฉล่ีย 75,000 ฉบบัต่อชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนกบัช่วงเวลา
ในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วกจ็ะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบบัไดม้ากข้ึน 
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4.4.4 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
 วตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตคือกระดาษหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัสั่งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ
มากกวา่ 90%  สาํหรับเพลทและหมึกพิมพน์ั้น บริษทัจะจดัซ้ือผา่นตวัแทนภายในประเทศทั้งหมด 

                               วตัถุดิบประเภทกระดาษท่ีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

ปริมาณการใชต่้อปี (เมตริกตนั) 6,399 6,713 9,545 11,246 

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/ตนั) 608.62 781.49 641.47 589.97 

ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 19.68 27.42 21.73 21.94 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียต่อปี (บาท) 33.27 34.22 32.76 36.18 

4.5 สิทธิหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ  
4.5.1   บตัรส่งเสริมการลงทุน 

- - ไม่มี - - 
4.5.2  สิทธิอ่ืน 

- - ไม่มี - -  
4.5.3  ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

- - ไม่มี - - 

5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1  ทีด่นิ อาคารและเคร่ืองจักร  

5.1.1   ท่ีดิน อาคาร 
บริษทั มีท่ีตั้งอยู ่2 แห่ง คือ  

1. ศูนยก์ารพิมพ์และจัดจาํหน่าย เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
สมุทรปราการ 10540 บนเน้ือท่ีประมาณ 19 ไร่ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที เร่ิมก่อสร้างกลางปี 
พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดาํเนินมาเป็นองคป์ระธานในการการเปิดศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของบริษทั 
ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 อยา่งเป็นทางการ 

2.  อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  บนเน้ือท่ี
กว่า 7 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 8 ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายจดัจาํหน่าย และฝ่ายสมาชิก รวมทั้งบริษทัในเครือดว้ย อาคารบริการประกอบดว้ยหอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล 
หอ้งออกกาํลงักาย เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 

สาํหรับกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ตั้งอยู ่ณ อาคารโรงพิมพ ์(ซ่ึงปัจจุบนัอาคารน้ีใชเ้ป็น
สถานท่ีพิมพง์านของแผนกงานพิมพพ์าณิชย ์ส่วนการพิมพห์นงัสือพิมพย์า้ยไปท่ี ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย)  ส่วน
กองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพโ์พสต์ทูเดย ์ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานกังาน โดยท่ีทุกอาคารนั้นสามารถเช่ือมถึงกนัได้
ตั้งแต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ ์ตลอดไปจนถึงอาคารสํานกังานดา้นหนา้ ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงานภายในบริษทั 
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อุปกรณ์เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไปดว้ยแท่น
พิมพอ์นัทนัสมยั เคร่ืองแยกสี เป็นตน้ ทาํให้บริษทัมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรองรับความตอ้งการในเร่ืองการผลิตต่อไป
ไดอี้กในอนาคต และในปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาระบบเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติังาน ให้มี
ความกา้วหนา้และทนัสมยัมากข้ึน 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2553) 
   ท่ีดิน                202 ลา้นบาท 
  อาคาร               859 ลา้นบาท 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร                      - ลา้นบาท 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                                     1,025 ลา้นบาท 
  เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ                        153  ลา้นบาท 
  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง     -    ลา้นบาท 
  รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)                                             2,239 ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม                                  (1,236) ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                                    -    ลา้นบาท 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบญัชี)                               1,003 ลา้นบาท 
 
 5.1.2 เคร่ืองจกัรท่ีสาํคญั 
 

เคร่ืองจกัร 
จาํนวน (เคร่ือง) จาํนวนปีท่ีใชง้านมาแลว้ 

        (โดยประมาณ) 
- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   
เคร่ืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(KBA) 1 3 
เคร่ืองผลิตเพลต (AGFA) 
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR) 
เคร่ืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 

1 
1 
4 

3 
3 

3-8 
- แผนกบริการการพิมพ ์   
เคร่ืองพิมพ ์4 สี 3 15-22 
เคร่ืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 16 
เคร่ืองพบั (Folding Machine)  3 17-22 
เคร่ืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 6-21 

 
5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการหมดเปลือง       

   - - ไม่มี - - 

 5.1.4 สินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน  
  ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน อาคารโรงพิมพ ์ศนูยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
  (รายละเอียดดูในหวัขอ้ 5.1.1 และ 5.1.2) 
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5.1.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาเพื่อรับอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้จากบริษทัในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทั

ยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คู่สัญญาตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาท่ี 1   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เป็นตน้ไป 
สัญญาท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป โดยสัญญามีอาย ุ 7 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 7 ปี 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสัญญากาํหนด 
สัญญาท่ี 3 ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 จนถึง ธนัวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายไุดอี้ก 5 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

สัญญากาํหนด 
  

5.1.6 การเปล่ียนวธีิการบนัทึกจาก historical value เป็น fair value 
       - - ไม่มี - -  
 
 
 

5.2  เงนิลงทุน 
  เงินลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย 
 

บริษทั ประเภทกิจการ ทุนท่ีเรียก
ชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละของ
จาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียง 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ลา้นบาท) 

1.  บจ. จ๊อบ จ๊อบ  เจา้ของเวบ็ไซดห์างาน
อจัฉริยะ 

0.025 100.00 0.025 

2. บจ. โพสต ์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล มีเดีย 

 
3.  บจ. โพสต ์-ไอเอม็ พลสั 
(ถือหุน้โดย บจ.โพสต ์ อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย 51%) 
4.  บจ. โพสต-์เอซีพี 
(ถือหุน้โดย บจ.โพสต ์ อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย 51%) 

ผลิตนิตยสาร Elle,        
Elle Decoration ,Martha 
Stewart Living 
นิตยสาร Marie Claire 
 
 
นิตยสาร Cleo 

25.00 
 

 
50.00 

 
 

10.00 

100.00 
 
 

100.00 
 
 

51.00 

100.89 
 
 

0.002 
 
 
- 

5.  บจ. แฟลช นิวส์ 
6.  บจ.โพสต ์นิวส์                 

ผลิตรายการวทิย ุ
ผลิตรายการโทรทศัน์ 

26.95 
10.00 

40.00 
51.00 

10.00 
   5.10 

 
 
              



-23- 

 

5.3  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
5.3.1   มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับดว้ยราคาประเมิน 
            - - ไม่มี - - 
5.3.2   มูลค่าสินทรัพยห์ลงัจากหกัภาระผกูพนั 
           ไม่มีภาระผกูพนัต่อสินทรัพย ์
5.3.3   มูลค่าสินทรัพยต่์อหุน้ 
  - ราคาตามบญัชีของสินทรัพยร์วม  ณ 31 ธ.ค. 2553  =  3.76  บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  
 

6. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

 บริษทัถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหม่ินประมาท และคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงาน ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทั ถึงแมผ้ลของคดียงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมของบริษทั 
 

7. โครงสร้างเงินทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 1 บาท และมีทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท   

7.1  ทุนและการถือหุ้น - ประวตัิ 

(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 2527 จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 81 
ลา้นบาท เป็น 101 ลา้นบาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 100 ลา้นบาท  

(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียนจาํนวน 
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2539 

(ค) ประชุมใหญ่วิสามัญผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2539 ผูถื้อหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 
100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มอีก  40,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  โดย
กาํหนดใชห้ลกัเกณฑใ์นการจดัสรรดงัน้ี 
1. ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น  เพื่อเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 4 หุ้นใหม่

ต่อ 1 หุน้เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท 
 2. ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 500,000 หุ้น ใหแ้ก่บุคคล และตามวิธีการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน

และฝ่ายจดัการของบริษทั ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังต่อๆ ไป    
การเพิ่มทุนไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ  20 มิถุนายน 2539 ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้เท่ากบั 500 ลา้นบาท 

(ง) เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน  2547  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2547  ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั
ของบริษทั   จาก  10 บาท ต่อหุ้นเป็น  1  บาทต่อหุ้น (โดยการแตกหุ้นสามญัจาํนวน  50  ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 500 ลา้นหุน้)   บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2547 
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7.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
- - ไม่มี - - 
 

7.3 ผู้ถือหุ้น 
รายงานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทั ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
 

    29 พ.ย. 2553 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1 บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 118,000,000 23.60 

2 บริษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์น่ิง โพสต ์พบัลิชเชอร์ส จาํกดั 106,375,750 21.28 

3 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 64,957,150 13.49 

4 นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 24,332,760 4.87 

5 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 18,463,480 3.69 

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790 2.78 

7 นางนิจพร  จรณะจิตต ์ 12,620,620 2.52 

8 บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 10,892,730 2.18 

9 นายเอกฤทธ์ิ  บุญปิติ 10,265,000 2.01 

10 นางอรุณี ชาน 8,672,590 1.73 

    388,491,870 78.15 

 
ท่ีมา : บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหตุ  จาํนวนและสัดส่วนการถือหุน้ไดน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้อยูภ่ายใตผู้มี้อาํนาจควบคุมเดียวกนัเป็น
กลุ่มเดียวกนั และกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลถือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงแลว้ 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ยงัคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของ
กาํไรสุทธิของทุกๆ ปี สําหรับการเปล่ียนแปลงของอตัราการจ่ายเงินดงักล่าวนั้น จะข้ึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายประเภททุน และสภาพ
คล่องของกิจการ สาํหรับบริษทัยอ่ยนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัใหญ่ 
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8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ 

8.1.1 ผงัองค์กร 
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี�

กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ       
1. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ    

2. นายจอห์น ทอมพส์ัน                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    

3. นายพิชยั วาศนาส่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

    และกรรมการตรวจสอบ     

4. นายปราโมช รัฐวนิิจ กรรมการอิสระ     

5. ดร. วษิณุ เครืองาม กรรมการอิสระ     

6. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา   

   และกาํหนดค่าตอบแทน     
 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร       

1. นายควอ๊ก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร    

2. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง กรรมการ และกรรมการบริหาร     

3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ      

4. นายวรชยั พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายสุเมธ ดาํรงชยัธรรม * กรรมการ      

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร    

7. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  กรรมการ      

8. นายอีริค โจชวั ลีวนิ กรรมการ และ กรรมการบริหาร    
 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       

1. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ   

โดยมี นายภคั เพง่ศรี เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั    
 
* ลาออกเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 
 
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระทาํหนา้ท่ีใดๆ แทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทักรรมการผูล้งช่ือผูกพนับริษทัไดใ้น
ปัจจุบนั คือ 
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1. นายควอ๊ก คูน เอียน 
2. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง 
3. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร  
4. นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ  
5. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์  

 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยเหลือคระกรรมการบริษทัในการกาํกบั และติดตาม
การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
 
8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการของบริษทั (ยกเวน้ประธานกรรมการ) 

จํานวนไม่น้อยกว่า  5 คน  แต่ไม่เกิน  8 คน   คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานประจาํของบริษทั  

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 
1. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์      ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายควอ๊ก คูน เอียน 
3. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง 
4. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 
5. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
6. นายอีริค โจชวั ลีวนิ 

   
โดยมี นายภคั เพง่ศรี เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
  
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ ัดการ และมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ติดตามกาํกบัดูแลผลการดาํเนินการของบริษทั และบริษทัยอ่ยเป็นประจาํทุกเดือน 
2. อนุมติัค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากงบประมาณซ่ึงผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้โดยมีจาํนวนเงินไม่

เกินกวา่ 20 ลา้นบาท 
3. อนุมติัการเขา้ทาํการเปิดบญัชี  การทาํสัญญากบัสถาบนัการเงินตามท่ีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั 
4. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบายการจา้งงาน และอาํนาจการอนุมติั 
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5. แต่งตั้ ง และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั ยกเวน้กรรมการผูจ้ ัดการ และบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

 
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 
1. ดร. ศิริ   การเจริญดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจอห์น  ทอมพส์ัน                 
3. นายพิชยั  วาศนาส่ง 

โดยมี นางฉนัทนา สืบสิน ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

�

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  การบริหารความเส่ียง 
 ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.  การควบคุมภายใน 
 1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดลอ้มของการควบคุม”  ท่ีเหมาะสมโดยการ

ส่ือสารถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเส่ียง และด้วยการทาํให้เช่ือมั่นได้ว่า
พนกังานเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเองเป็นอยา่งดี 

 2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน สาํหรับการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจาํปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ของบริษทั 

 3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ครองความสูญเสียและความปลอดภยัของ
ระบบขอ้มูลและระบบการปฏิบติัการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสาํหรับกรณีท่ีระบบการเงินและการปฏิบติังานตามปกติ
ของบริษทัลม้เหลวอยา่งไร 

 4) ติดตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการควบคุมภายในตามท่ีผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไดแ้นะนาํมา 

3. รายงานทางการเงิน 
 3.1 ทัว่ไป  

  1)   ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงสุดในปัจจุบนั และการจดัการของฝ่ายบริหาร เ ก่ียวกับเ ร่ือง
ดงักล่าวไดผ้ลเป็นอยา่งไร 

  2)  ปรึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
รวมถึงการกระทาํผดิกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเดน็อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  3)  สอบทานประเดน็ทางบญัชีท่ีสาํคญัและประเดน็เก่ียวกบัการรายงานต่างๆ รวมถึง ประกาศขอ้บงัคบัในทาง
วชิาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงิน 

  4)  สอบถามฝ่ายบริหาร  ผู ้ตรวจสอบภายใน  และผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  เ ก่ียวกับความเส่ียงและความ           
เสียหายท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแผนในการลดความเส่ียงดงักล่าว 

  5)  สอบทานประเดน็ในทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่องบการเงิน 
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 3.2 งบการเงินประจาํปี 
  1)  สอบทานงบการเงินประจาํปีวา่ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  
       ไดรั้บทราบแลว้ รวมทั้งประเมินวา่งบการเงินดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการบญัชีท่ีเหมาะสม 
                   แลว้หรือไม่ 
  2)  ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในรายการท่ี ซบัซอ้น และ/หรือผดิปกติ 
  3)  ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจตวัอยา่งเช่น มูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การคํ้า 
                   ประกนั ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือส่ิงแวดลอ้ม การตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายท่ีเกิดจากการ 
                   ฟ้องร้อง ภาระผกูพนัและภาระหน้ีสินอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  4)  ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงิน และผลของการตรวจสอบ  
                   รวมทั้งปัญหาท่ีไดท่ี้พบ 
  5)  ใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาํเสนองบการเงินใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
 3.3 งบการเงินรายไตรมาส 

        ประเมินวา่งบการเงินรายไตรมาสไดเ้ปิดเผย ขอ้มูลครบถว้น และมีความถกูตอ้งตามควร รวมทั้งรับทราบ
คาํอธิบายจากฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลง
ในอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงสืบเน่ืองจากการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงวธีิการบนัทึกบญัชีของบริษทั เหตุการณ์หรือ
รายการผิดปกติ และการควบคุมดา้นการเงินและการปฏิบติังาน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

4.  การตรวจสอบภายใน 
 4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่สายงานตรวจสอบภายในจะ

สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ ปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผล 
 4.2 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัการสรรหา 

การเล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ยและการเลิกจา้งของผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี 

 4.3 สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน 

 4.4 ประชุมเป็นการส่วนตวักบัผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเร่ืองท่ีเห็นสมควร 
 4.5 ดูแลเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าผูบ้ริหารไดรั้บและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํท่ีสําคญัใน

ระยะเวลาอนัควร 
 4.6 ดูแลให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ฝ่ายบริหารไดมี้การดาํเนินการซ่ึงเป็นผลมาจากคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบภายใน ใน

ระยะเวลาอนัควร 
 4.7 ดูแลใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันขอ้มูลใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจากภายนอกท่ีบริษทั

วา่จา้งมา ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีปรึกษา เป็นตน้ ในการใหค้วามเช่ือมัน่ หรือใหค้าํปรึกษา เพื่อใหเ้กิด
ความครอบคลุมอยา่งเหมาะสม และลดการทาํงานซํ้ าซอ้น 
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5.  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.1 ดูแลให้เกิดความเช่ือมัน่ไดใ้นเร่ืองความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจขดัต่อประสิทธิภาพและการปฏิบติังานในทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.2 พิจารณาขอบข่ายของบริการอ่ืนๆ เก่ียวกบับริการใหค้าํปรึกษาทั้งหมดท่ีบริษทัไดว้า่จา้งมา 
 5.3 อนุมติับริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึงกระทาํโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.4 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

5.5 สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเสนอมาและดาํเนินการให้เช่ือมัน่ไดว้า่
จะไม่มีการกาํหนดขอ้จาํกดัใดๆ ไวใ้นขอบเขตของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

 5.6 สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.7 ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของสาํนกังานผูส้อบบญัชี และดูแลวา่มีการคิดค่าสอบบญัชีอยา่ง 
                     สมเหตุสมผล 
 5.8 สอบถามถึงระดบัการประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผู ้
  ตรวจสอบภายใน เพื่อท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้า่เป็นไปอยา่งเหมาะสมแก่สถานการณ์  
 5.9 จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมปีละ 1 คร้ัง 
 5.10 ดูแลเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะนาํเสนอผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํใน   
                 เวลาอนัสมควร 

5.11    สอบทานหนงัสือรับรองท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งออกใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตและใหค้วามสนใจในประเดน็  
    ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

5.12 สอบทานหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและติดตามวา่ฝ่ายบริหารไดต้อบช้ีแจงผลการ
ตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอนัควร 

 5.13 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีท่ีน่าสงสัยวา่ กรรมการบริษทัผูบ้ริหาร หรือผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัทางกฎหมาย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบักรณีดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในทนัทีเพื่อจะไดมี้การ
สอบสวนกรณีดงักล่าวโดยมิชกัชา้ 

6. การดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
 6.1 สอบทานประสิทธิผลของระบบท่ีใชดู้แลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริต

และการติดตามของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินยั และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ 

 6.2 รับรายงานเก่ียวกบัประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบ
ภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

 6.3 สอบทานใหเ้ป็นท่ีพอใจวา่ไดมี้การพิจารณาประเดน็ในทางกฎหมายในการจดัทาํรายงานทางการเงินแลว้  

 6.4 สอบทานผลการตรวจสอบซ่ึงตรวจสอบโดยหน่วยราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล 
 6.5 รายงานผลการสอบสวนเบ้ืองตน้ของกรณีท่ีน่าสงสัยเก่ียวกบัการท่ีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูมี้หน้าท่ี

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัท ได้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้
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7. การดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบาย วิธีปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทั 
 7.1 ดูแลเพื่อใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดมี้การจดัทาํนโยบาย วธีิปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

และดาํเนินการใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 
7.2 ประเมินฝ่ายบริหารได้ทาํตนเป็นตัวอย่างโดยการส่ือสารถึงความสําคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนใหพ้นกังานทุกระดบัรับทราบหรือไม่ 
 7.3 สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามนโยบายวิธีปฏิบติังานและจรรยาบรรณ 

ของบริษทั 
 7.4 รับรายงานอยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบายวธีิปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทั

จากฝ่ายบริหาร 
8. การดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 
 8.1 ประเมินประสิทธิผลของวธีิการในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนต่างๆ  
 8.2 สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อนัอาจไม่เหมาะสม และ

อ่ืนๆ ใหเ้ป็นความลบั 
 8.3 ดูแลเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไดว้่า บริษทัมีขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผูส้อบสวนอิสระในประเด็น

ต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหมี้การรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ 

9. การรายงาน 
 9.1 รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คาํแนะนําท่ี

เหมาะสม อยา่งสมํ่าเสมอ 
 9.2 เช่ือมัน่ไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 9.3 เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการติดตามการปฏิบติังานครอบคลุมไดอ้ย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานประจาํปีโดยมีประเดน็ท่ีตอ้งรายงานดงัน้ี 
    •  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 
      ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
   •  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
   •  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
   •  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

  •  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรไดรั้บทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี 
    ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.  อ่ืนๆ 
 10.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ 
 10.2 จดัใหมี้การสืบสวนพิเศษ หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูช้าํนาญการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีจาํเป็น 
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 10.3 สอบทานและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อเสนอขออนุมติัต่อ 
  คณะกรรมการบริษทั 
 10.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 8.1.5  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

1.   นายพิชยั วาศนาส่ง  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.   ดร. ศิริ การเจริญดี  
3.   นายวรชยั พิจารณ์จิตร 

โดยมี นายภคั เพง่ศรี เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสอบทาน ประเมิน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทั 
ในเร่ืองเก่ียวกบั 

1.     กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั 
2.     จาํนวนและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ 
3.     กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
4.     การเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
5.     นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการยอ่ยชุด 
        ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 
6.     การจดัใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
7.     แผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง   
        ซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
8.     กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะ 
        กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
9.     นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะ 
        กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
10.   เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
8.1.6  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการยอ่ยของฝ่ายบริหาร เพื่อทาํ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1.     จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียงใหฝ่้ายบริหารพิจารณา 
2.     คดัเลือกวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีจะช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
3.     รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.     เสนอการบริหารความเส่ียง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบติังานใหฝ่้ายบริหาร  
5.     ติดตามการบริหารความเส่ียง 
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6.     รายงานต่อฝ่ายบริหาร 
7.     สร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ห็นความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงแก่พนกังานทุกระดบั 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1.     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ท่ีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ 
2.     ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงไดเ้ท่ากบัจาํนวนบุคคลท่ีจะตอ้งเลือกตั้งแทน  
      ในตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่อาจลงคะแนนเสียงใหก้บับุคคล 
        ใดๆ เกินกวา่หน่ึงเสียงต่อหุน้แต่ละหุน้ท่ีตนเองถืออยูห่รือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ และจะแบ่งคะแนนเสียง 
        ใหก้บับุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.     บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 
      กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 
        มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเ้ลือกโดยวธีิจบั 
        ฉลากเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกเป็นจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยู่
ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูต้อ้งออก กรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
บุคคลข้ึนดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่งเวน้แต่วาระในตาํแหน่งของกรรมการท่ีวา่งลงนั้นจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน มติ
ของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่อยา่งไรกดี็ในกรณี
ท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงจนกรรมการท่ีเหลืออยูมี่จาํนวนไม่ครบองคป์ระชุม กรรมการท่ีเหลืออยูจ่ะกระทาํการในนามของ
คณะกรรมการไดเ้ฉพาะการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อทาํการเลือกตั้งกรรมการเขา้มาแทนกรรมการท่ีวา่งลงเท่านั้น และการ
ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งกระทาํภายในหน่ึงเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลง ซ่ึงทาํใหไ้ม่ครบองคป์ระชุม 
บุคคลใดท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีวา่งลงจะดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีกรรมการท่ีวา่งลง
นั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการสรร
หากรรมการอิสระ และการเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั พร้อมทั้ง
แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์ เช่น สาํเนาใบหุน้และหนงัสือยนืยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ ศนูยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนา
บตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุมได ้ โดยปฏิบติัตามขั้นตอน
สาํหรับผูถื้อหุน้ในการเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ซ่ึงไดน้าํเสนอในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้ตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และบรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ ซ่ึงตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณา 
 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 

บริษทัมิไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่คุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด กล่าวคือ กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่
เป็นลกูจา้งหรือพนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บผลตอบแทนประจาํจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือในการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีแนะนาํคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัจาํนวนและคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
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8.1.7  บันทกึการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2553 

ช่ือ 
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

การบริษัท การบริหาร การตรวจสอบ และกาํหนดค่าตอบแทน (พนับาท) 

1   ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ   * 3/3       1,414 

2   นายควอ๊ก คูน เอียน 0/5 1/7     814 

3   นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง  *** 0/5 1/7     814 

4   นายจอห์น ทอมพส์ัน               3/5   4/4   615 

5   นายชาติศิริ โสภณพนิช 4/5       361 

6   นายพิชยั วาศนาส่ง 3/5   3/4 1/3 996 

7   นายปราโมช รัฐวนิิจ 3/3       271 

8   นายวรชยั พิจารณ์จิตร 5/5 7/7   3/3 1,351 

9   ดร. วษิณุ เครืองาม 3/3       271 

10  ดร. ศิริ การเจริญดี 4/5   4/4 3/3 1,198 

11  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 5/5 7/7     0 

12  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 4/5 7/7     1,530 

13  นายสุเมธ ดาํรงชยัธรรม 5/5       382 

14  นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  5/5       399 

15  นายอีริค โจชวั ลีวิน   ** 0/3 0/5     582 

          10,998 

 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารในปี พ.ศ. 2553 เท่ากบั 41.0 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของผูบ้ริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เท่ากบั 2.3 ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ  

*          ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ นายปราโมช รัฐวนิิจ ดร. วษิณุ เครืองาม และนายอีริค โจชวั ลีวิน ไดรั้บ 
แต่งตั้งเป็น กรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2553 

**        นายอีริค โจชวั ลีวนิไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารในปี2553 หากแต่เขา้ร่วมประชุมผา่นโทรศพัทท์างไกล  
(Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 3 คร้ัง จาก 3 คร้ัง และประชุม 
คณะกรรมการบริหารจาํนวน 1 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  

***       นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี  
2553 หากแต่เขา้ร่วมประชุมผา่นโทรศพัทท์างไกล (Teleconference) ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 2 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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8.2 ฝ่ายบริหาร 
รายช่ือฝ่ายบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

1.  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
3.   นายณ กาฬ เลาหะวไิลย  บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์
4.   ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ วสุิทธิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดัจาํหน่าย 
5. นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ  บรรณาธิการอาํนวยการ 
6.   นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์  บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
7.  นายพรชยั แสงอรุณ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
8. นายภคั เพง่ศรี  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษทั 
9.  นางฉนัทนา สืบสิน  ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
10.  นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโลจิสติกส์และงานพิมพพ์าณิชย ์
11.  นางสาวสุธิดา  มาไลยพนัธ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
12.  นายอนิล                ป่ินเรณู                           ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการก่อนพิมพ ์

  
            
 
 
8.3 รายละเอยีดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

   ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ                    
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

63 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายควอ๊ก คูน เอียน                  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

55 - 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง              
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

33 - 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

    

นายจอห์น ทอมพส์นั                  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

46 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช   
กรรมการ 

51 - 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพิชยั วาศนาส่ง             
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

81 - 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายปราโมช รัฐวนิิจ                         
กรรมการอิสระ 

60 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร     
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

56 4.87 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. วษิณุ  เครืองาม                           
กรรมการอิสระ 

59 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. ศิริ การเจริญดี                            
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

62 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ      
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการ 

43 0.05 2552– ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

  2549 – 2551 รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

  

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

68 13.49 2525 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร  

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายสุเมธ  ดาํรงชยัธรรม 46 - 2552 – พย.2553 กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  
กรรมการ 

48 2.053 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายอีริค โจชวั ลีวนิ                          
กรมการและกรรมการบริหาร 

48 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการและ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นางฉนัทนา   สืบสิน                         
ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

58 - 2542 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นาย ณ กาฬ เลาหะวไิลย                 
บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต ์  ทูเดย ์

45 - 
 
 

2549-ปัจจุบนั 
2546-2549 

บรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์
บรรณาธิการข่าวโพสตท์ู
เดย ์
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ  วสุิทธิ               
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดัจาํหน่าย 

40 - 2552 – ปัจจุบนั 
2550 – 2551 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด
และจดัจาํหน่าย 
ผูจ้ดัการกลุ่มการตลาด
และจดัจาํหน่าย 
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ                    
บรรณาธิการอาํนวยการ 

54 - 2545 – ปัจจุบนั 
2537 - 2545 

บรรณาธิการอาํนวยการ 
บรรณาธิการบางกอก
โพสต ์
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์
บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

57 0.01 2549-ปัจจุบนั 
2545-2549 

บรรณาธิการบางกอก
โพสต ์
บรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

57 - 2548 – ปัจจุบนั 
2543 - 2547 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ.ธนาคาร เกียรติ
นาคิน 
 

นายภคั เพง่ศรี                                       
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษทั 

51 0.081 2551-ปัจจุบนั 
2550 
2528 - 2549 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การเงินและเลขานุการ
บริษทั 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพ 
ธนาทร 
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      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสุธิดา มาไลยพนัธ์ 38 - 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือ
อิเลก็ทรอนิก 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 2546-2551 ผูช่้วยรองประธานฝ่าย
พฒันาผลิตภณัฑ ์
 

บจ. สนุก ออนไลน์ 

นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวสัด์ิ                  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายโลจิสติกส์และงานพิมพ์
พาณิชย ์

45 - 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย    โลจ
สติกส์และงานพมิพพ์าณิชย ์  
 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่ง 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

  2544-2551 

    

นายอนิล    ป่ินเรณู                           
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการก่อนพิมพ ์

53 - 2543 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ
ก่อนพิมพ ์

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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8.4  การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

บริษทัพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซ่ึงจดัทาํโดยศนูย์
พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2549 น้ี เป็นการนาํขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือเดือน
มีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหเ้ทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004) 

 
8.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
         บริษทัมีการกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีล่วงหนา้ และไดแ้จง้

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
บริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบเพื่อพิจารณา ก่อนล่วงหนา้ ทั้งน้ี บริษทั ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจาํปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  

อน่ึง ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2553 นั้น มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 
ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เสนอตวัเพื่อให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งคณะ ตั้งแต่การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2553 เป็นตน้ไป 
นอกจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ังแลว้
จึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ภายหลงัการแต่งตั้งบริษทัจึงมีจาํนวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะซ่ึงบริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การ
ทาํงานของกรรมการดงักล่าว ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเตม็ท่ี โดยกาํหนดเวลาประชุมในระหวา่งเวลาทาํงานปกติท่ีอาคาร
บางกอกโพสต ์ โดยจดัเตรียมท่ีจอดรถเพื่อรองรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ในวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพอเพียง และเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคล
อ่ืนใดในการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ สาํหรับติดหนงัสือมอบ
ฉนัทะไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2553 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ ผูถื้อหุ้นและ
ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในท่ีประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดจ้ัดสรรเวลาสําหรับการประชุมอย่าง
เหมาะสม  และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในการแสดงความเห็นและซักถามขอ้สงสัยไดใ้นแต่ละวาระ โดยกรรมการท่ีเขา้
ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีมีจาํนวนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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8.4.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
         บริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนสําหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพิ่มเติมและ

เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ซ่ึงจะจดัข้ึนเป็นปกติใน
เดือนเมษายน โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพิ่มเติม และ/หรือ 
เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

• ถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยนัการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษัท

หลกัทรัพย ์ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพิ่มเติม และ/หรือ 
แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั พร้อมดว้ยแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั มายงัเลขานุการบริษทั ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพื่อให้ บริษทั คณะกรรมการยอ่ยของ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ก่อน
การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีต่อไป 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีกาํหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอยา่งชดัเจน และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีรายช่ือผูรั้บมอบฉันทะให้แก่ ผูถื้อหุ้น และจดัให้มี
กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
เป็นรายกรรมการอยา่งชดัเจน โดยผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดย
บริษทัจะเกบ็เฉพาะบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ในกรณี
ท่ีเกิดมีขอ้โตแ้ยง้ 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีอิสระ ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกคร้ัง 
  

8.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
บริษทัพยายามส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั เพื่อสร้างความมัน่คง

ทางการเงิน และความย ัง่ยืนของกิจการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวประกอบดว้ย ผูอ้่าน และผูซ้ื้อส่ือโฆษณา พนกังานของ
บริษัท ผูจ้ ัดจําหน่าย ผูถื้อหุ้น และเจ้าหน้ี เป็นต้น โดยบริษัทได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงเน้ือหาและการออกแบบโดยสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแส
ไดแ้ก่ การสอบทานขั้นตอนในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน  การสอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกบั
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอ่ืนๆ ให้เป็นความลบั และการดาํเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่าง
เพียงพอและใหร้ายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทราบ 
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8.4.4 การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส 
         ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มูลอนัไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

และรายงานประจาํปี ผา่นช่องทางของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทัดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัได้เผยแพร่รายงาน
ประจาํปีของบริษทัไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อความโปร่งใส และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไวใ้นรายงานประจาํปีเร่ือง
โครงสร้างคณะกรรมการ  สาํหรับจาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม ไดแ้สดง
ไว้ในรายงานประจําปีเร่ืองบันทึกการเข้าประชุมประจําปี   ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสาํหรับปีนั้นๆ โดยการจดัสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่
ละคนนั้น ใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการ
เป็นกรรมการของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
        8.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
          บริษทัมีกรรมการ 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน สาํหรับวาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

นั้น ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีได้
อยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกไปนั้น จะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้บริษทัมิไดก้าํหนดคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระเกินกวา่คุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด กล่าวคือ 
กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 และตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังาน 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บผลตอบแทนประจาํ จากบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัอนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ  

บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งและประวติัของกรรมการทุกคนใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดย เปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปี เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัแยกบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ อยา่งชดัเจน เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอาํนาจอยา่งไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการ
อิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของ
บริษทั 

บริษทัไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัเพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของการให้คาํแนะนาํดา้น
กฎหมาย การดาํเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 



-43- 

 

8.4.5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
            นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัตั้งข้ึนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนอีกชุดหน่ึง คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั   
• พิจารณากระบวนการสรรหา จาํนวน และคุณสมบติั 

ท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ    
• การเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษทั 
• กาํหนดนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ ยอ่ย

ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 
• พิจารณาใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหาร ใหก้บัคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
• พิจารณาแผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่งและกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

ซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 
• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะดาํเนินการโดย

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ตามลาํดบั 
• กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและผูบ้ริหารของบริษทัซ่ึงจะเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อใหก้ารทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนทาํงานเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ประธานคณะกรรมการบริษทัจึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งประธาน หรือกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 
8.4.5.3 บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลใหค้ณะผูบ้ริหาร
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณใน
การดาํเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 
 

8.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัจดัใหมี้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

การล่วงหนา้ และแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าวทั้งปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและสามารถเขา้
ร่วมประชุมได ้ 

ในเบ้ืองตน้ บริษทักาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน และจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในเดือนท่ีมิไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบัควบคุม และดูแล
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการ 
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ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูพิ้จารณาเร่ืองเพื่อเขา้สู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากน้ี อาจมีเอกสารเพิ่มเติมกใ็หน้าํแจกในท่ีประชุมเพื่อใหน้าํอภิปรายกนัในท่ีประชุมดว้ย 

บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และกรรมการจะอภิปรายกนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่
กนั นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัสนบัสนุนให้ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระเมิน และพิจารณาแผนการ
สืบทอดงาน 

บริษทัจดัทาํขอ้มูลการติดต่อ เช่น โทรศพัท์ อีเมล์ ท่ีเป็นปัจจุบนั ให้แก่กรรมการของบริษทั เพื่อคณะกรรมการ
สามารถติดต่อขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ หรือเลขานุการบริษทัและเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดติ้ดต่อส่ือสารกนัเอง ตามตอ้งการ โดยมิตอ้งผา่นฝ่ายบริหารของบริษทั 

 
8.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การดาํเนินการประเมินตนเองแลว้ ส่วนคณะกรรมการของบริษทัยงัมิไดด้าํเนินการ

ประเมินตนเอง 
 
8.4.5.6 ค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสาํหรับปีนั้นๆโดย

การจดัสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ กรรมการแต่ละคนนั้น ใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดภายใตแ้ผนงาน งบประมาณ
ประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสสอดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้ริหารแต่ละคน 

 
8.4.5.7 การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร 
บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรม และใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยจดัใหมี้การฝึกอบรม

และใหค้วามรู้ ซ่ึงอาจเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกดว้ย  
ในปี 2553 บริษัทจัดอบรมหลักสูตรผูบ้ริหารงานระดับกลาง และจัดอบรมเพื่อพฒันาอาชีพตลอดปี โดยมี

พนกังานสนใจเขา้ร่วมมากกวา่ 1,000 คน  
ฝ่ายบริหารร่วมกบัเลขานุการบริษทั พยายามท่ีจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และแนะนาํบริษทัแก่

กรรมการใหม่ 
บริษทัยงัมิไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาและสืบทอดงาน อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการให้

ความสาํคญักบัการพฒันาผูบ้ริหาร และพยายามจะจดัใหมี้การอบรมและพฒันาผูบ้ริหารตลอดปี 
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8.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อบริษทั และบริษทัจะนาํเสนอ

สรุปรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
 

9.  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้อาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยผา่นสายงานตรวจสอบภายใน
ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สายงานตรวจสอบภายในไดใ้ห้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ โดยยึดถือกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในและ
ปฏิบติัตามกรอบการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบติังาน
ในทางวชิาชีพท่ีเป็นสากล เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นลาํดบัตน้ๆ โดยมุ่งเนน้ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
สายงานตรวจสอบภายในจะทาํการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ  และฝ่ายบริหารเป็น
ประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสาํคญัในการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง และ
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ  บริษทัฯ จึงสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีใหผู้ต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดรั้บ
การพฒันาดว้ยการส่งเสริมผูต้รวจสอบภายในให้เขา้รับการอบรมและร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ปัจจุบนับริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภายใน 3 ท่านท่ีสอบไดวุ้ฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บการรับรอง (Certified 
Internal Auditor-CIA) 
  
สรุปสาระสําคญัของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
 
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทาํหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด 
วตัถุประสงคก์็เพื่อท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้่า รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งการปฏิบติังานต่างๆ ของบริษทัฯ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมทุกคร้ังเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะหรือให้
คาํแนะนาํในปัญหาบางประเด็น อยา่งไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอ้เสนอแนะหรือพบขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสาระสาํคญั กจ็ะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนต่อไป 
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- สายงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัฯ โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาลาํดบั
ความสาํคญัตามความเส่ียง ในการปฏิบติังานสายงานตรวจสอบจะนาํเอาหลกัวิชาและวิธีการทาํงานท่ีเป็นระบบเขา้มา
ใชใ้นการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบั
ดูแล นอกจากนั้น ยงัมีการให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อ
ผูบ้ริหารระดับสูง พร้อมทั้ งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ  เป็นประจํา ในกรณีท่ีมีข้อสังเกตหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีนยัสาํคญั หวัหนา้สายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในทนัที พร้อม
กบัรายงานประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการเพื่อการพิจารณาสั่งการแกไ้ขโดยด่วนต่อไป  

- ในการปฏิบติังาน สายงานตรวจสอบภายในไดก้าํหนดนโยบายและดาํเนินมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแต่ละคร้ังจะมีการประชุมร่วมกับ
ผูรั้บบริการรวมทั้งผูบ้ริหารผูค้วบคุมดูแลสายงานนั้น  รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ เพื่อนาํมาปรับปรุงคุณภาพของงานต่อไป 

- สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ปัญหา
หรือขอ้สังเกตบางประการซ่ึงพบจากการตรวจสอบอาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  
สายงานตรวจสอบภายในก็จะทาํการติดตามผลภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมพร้อมทั้ งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงทราบความคืบหนา้เป็นระยะๆ ตามสมควร 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ผูถื้อหุน้ของบริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ  
ดร. ศิริ  การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ) นายพิชยั  วาศนาส่ง และนายจอห์น ทอมป์สัน โดยมี นางฉนัทนา 
สืบสิน ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด  
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล  การควบคุม
ภายใน รวมทั้งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัอาจเกิดข้ึนได ้นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยงัมีหนา้ท่ีให้
ความเห็นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี พ.ศ. 2553 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ สรุปไดว้า่ 
การจดัทาํงบการเงินและรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรวมทั้งขอ้กาํหนดในทางกฎหมาย
ต่างๆ จากการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีพ.ศ. 2553 เป็นท่ีสังเกตว่า จากการดาํเนินความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองของฝ่ายบริหารเพื่อท่ีจะทาํให้ผลประกอบการของบริษทัฯ ดีข้ึน ในท่ีสุดแลว้ได ้ทาํให้บริษทัฯ กลบัมามีผลกาํไร 
ขณะท่ีในปีก่อนหนา้นั้นมีผลขาดทุน 

เก่ียวกบัประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ของบริษทัฯ มีความเป็นธรรม ทั้งในดา้นเง่ือนไข และราคา ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ   

ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทันาํงบการเงินและงบการเงินรวม ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกบัสายงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกไดส้อบทานประสิทธิภาพ
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในโดยทัว่ไปเหมาะสม
สาํหรับสภาพแวดลอ้มในทางธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

โดยผา่นทางสายงานตรวจสอบภายใน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเลขานุการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงาน
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส บริษทัฯ มิไดมี้การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อยา่งร้ายแรงต่องบการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิ้จารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดติ้ดตามความคืบหนา้ในการนาํเอาคาํแนะนาํของสายงานตรวจสอบภายใน 

ไปลงมือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาความเช่ียวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งข้ึน โดยการให้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนให้ผูต้รวจสอบไดรั้บการพฒันาและ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ตามสมควร 



-48- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสายงานตรวจสอบภายใน ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากคณะผูบ้ริหาร รวมทั้ง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ ซ่ึงทาํให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรได้
อยา่งมีประสิทธิผล  

เน่ืองจากผลปฏิบติังานในอดีตของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอ
แต่งตั้งให้ นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือนางสาวทิพวลัย ์นานานุวฒัน์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 3844 ของบริษทั 
สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ. 2554 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
สาํหรับปี 2554 โดยเม่ือคาํนึงถึงอตัราค่าสอบบญัชีในทอ้งตลาด ปริมาณงานและตน้ทุนในการใหบ้ริการในปีท่ีกาํลงัจะมาถึง 

เห็นว่าค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมาดงัรายละเอียดท่ีนาํเสนอในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีนั้น เป็นจาํนวนท่ี
เหมาะสม 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมี้การประชุมอย่างเป็นทางการ 4 คร้ัง เพื่อสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและงบประจาํปี พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบบางประเด็นกบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
อน่ึง เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจ้ดั
ใหมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการส่วนตวัโดยท่ีไม่มีผูบ้ริหารท่านใดเขา้ร่วมประชุมดว้ย และโดยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยงัคงส่งเสริมให้บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
กบักิจการของบริษทัฯ 

 

 
 
 

 ศิริ การเจริญดี 

(ดร. ศิริ การเจริญดี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
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10. บุคคลที่มผีลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 

  

 10.1 ช่ือบุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 - -  ไม่มี  - - 

       10.2  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในปี 2553 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษทั
มีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดหรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนช่ันแนล มเีดยี จํากดั 
ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “แอล”  
  “แอล เดคคอเรชัน่” “มาร์ธ่า สจวร์ต ลิฟวิง่” 
ความสัมพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 
รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บั บริษทั มูลค่า 25.7 และ 4.4 ลา้นบาท 
  ตามลาํดบั 
  ซ้ือโฆษณาจาก บริษทั มูลค่า 4.1 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 6.2 ลา้นบาท 
นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
 
2. บริษัท โพสต์-ไอเอม็ พลสั จํากดั 
ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์” 
ความสัมพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 49 และบริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
  ถือหุน้ร้อยละ 51 
รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 5.0 และ 0.3 ลา้นบาท  
  ตามลาํดบั 
  ซ้ือโฆษณาจาก บริษทั มูลค่า 0.3 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 
นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
 
 
 
3. บริษัท โพสต์ นิวส์  จํากดั 
ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทศัน์ 
ความสัมพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 51 
รายการระหวา่งกนั ขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 19.7 ลา้นบาท 
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 ซ้ือโฆษณาผา่นส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์จากบริษทั มูลค่า 19.2 และ 42.0 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

  ดอกเบ้ีย 0.2 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากบริษทั  
  ตามสัดส่วนการถือหุน้มูลค่า 6.1 ลา้นบาท 
  รับบริการจดัการจากบริษทั มูลค่า 0.9 ลา้นบาท 
นโยบายการกาํหนดราคา MLR สาํหรับดอกเบ้ียเงินกูย้มื ราคาตามสัญญาสาํหรับโฆษณาทางโทรทศัน์และ

ค่าบริการจดัการ ส่วนรายการอ่ืนเป็นไปตามราคาตลาด 
 
4. บริษัท โพสต์-เอซีพ ีจํากดั 
ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “คลีโอ” 
ความสัมพนัธ์ บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
  ถือหุน้ร้อยละ 51 
รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 36.2 และ 0.4 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  
  ซ้ือโฆษณาจาก และ บริษทั มูลค่า 0.3 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 
นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
 
5. บริษัท แฟลช นิวส์ จํากดั 
ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการวทิย ุ
ความสัมพนัธ์ บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 40 
รายการระหวา่งกนั ดอกเบ้ีย 0.1 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากบริษทั 
  ตามสัดส่วนการถือหุน้มูลค่า 1.0 ลา้นบาท 
นโยบายการกาํหนดราคา MOR 

 
10.3  ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอสิระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ 

 - - ไม่มี - - 
 

10.4  ความเห็นของกรรมการอสิระเกีย่วกบัการปฏิบัติตามข้อผูกพนัที่ระบุไว้ใน filing 
 - - ไม่มี - - 
 

  10.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนัและการดูแล  
  รายการระหวา่งกนัจะเป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 10.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัมีนโยบายในการควบคุมราคาใหเ้ป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

11.  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 
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11.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท 
11.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกาํไรขาดทุน และ Common Size Ratio 

 
งบดุลรวม 
ณ 31 ธันวาคม                                         
                   หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2553 %ต่อ 
สินทรัพย ์

รวม 

ปี 2552 
 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2551 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60.5 3.2 71.0 4.0 71.4 3.5 46.0 2.5 

 เงินลงทุนระยะสั้น - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด 

-ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายใน
หน่ึงปี 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 ลกูหน้ีการคา้-สุทธิ 434.3 23.1 340.0 18.0 352.1 17.4 313.4 17.1 

 ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 98.4 5.2 83.0 5.0 235.0 11.6 62.0 3.4 

 สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี 2.6 0.2 - - - - - - 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 55.2 2.9 36.0 2.0 46.1 2.3 29.0 1.6 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 651.0 34.6 530.0 29.0 705.0 34.8 450.5 24.7 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 3.6 0.2 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ - - - - - - - - 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - - - 10.0 0.5 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,003.5 53.4 1,106.0 60.0 1,185.0 58.5 1,285.0 70.5 

 เงินมดัจาํเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - -  - - - - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 62.1 3.3 62.0 3.0 21.0 0.6 6.8 0.4 

 สินทรัพยอ่ื์น 163.7 8.7 154.0 8.0 118.0 6.1 67.1 3.7 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,229.3 65.4 1,322.0 71.0 1,324.0 65.2 1,372.5 75.3 

  รวมสินทรัพย์ 1,880.3 100.0 1,852.0 100.0 2,029.0 100.0 1,823.0 100.0 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                                              

      หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2553 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2552 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2551 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 575.0 30.6 570.0 30.0 562.0 27.8 395.0 21.7 

 เจา้หน้ีการคา้ 108.1 5.7 90.0 5.0 85.0 4.3 68.1 3.7 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
80.0 

 
4.3 

 
108.0 

 
6.0 

 
100.0 

 
4.9 

 
100.0 

 
5.5 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72.2 3.8 53.0 3.0 59.0 2.9 40.7 2.3 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.0 0.4 5.0 0 6.0 0.3 2.2 0.1 

 เจา้หน้ีอ่ืน 22.7 1.2 21.0 1.0 23.0 1.1 35.9 2.0 

 เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - - - - - 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 73.4 3.9 69.0 4.0 79.0 3.9 60.3 3.3 

 เงินกูย้มืระยะสั้นและเจา้หน้ี
บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ี   

      เก่ียวขอ้ง 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 76.7 4.1 56.0 3.0 59.0 2.9 53.3 2.9 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,016.1 54.0 972.0 52.0 973.0 41.5 755.5 41.5 

หน้ีสินระยะยาว 
        

  เงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อหุน้ส่วย 

  นอ้ยของบริษทัยอ่ย 

 
5.9 

 
0.3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
22.5 

 
1.2 

 
103.0 

 
6.0 

 
150.0 

 
7.4 

 
150.0 

 
8.2 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม - - - - - - - - 

  รวมหน้ีสินระยะยาว 28.4 1.5 103.0 6.0 150.0 7.4 150.0 8.2 

รวมหน้ีสิน 1,044.5 55.5 1,075.0 94.0 1,123.0 55.5 905.5 49.7 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                                             

    หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2553 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2552 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2551 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 26.6 500.0 27.0 500.0 24.7 500.0 27.4 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 2.7 50.0 3.0 50.0 2.5 50.5 2.8 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 285.3 15.2 227.0 12.0 356.0 17.3 367.0 20.1 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 835.8 44.5 777.0 42.0 906.0 44.5 917.5 50.3 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,880.3 100.0 1,852.0 100.0 2,029.0 100.0 1,823.0 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม                           

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ปี 2553 % ต่อ

รายได้
รวม 

ปี 2552 % ต่อ 
รายได ้
รวม 

ปี 2551 
(ปรับปรุง-

ใหม่) 

% ต่อ 
รายได ้
รวม 

ปี 2550 % ต่อ
รายได้
รวม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขาย 1,815.1 98.1 1,610.0 99.0 1,817.0 97.8 1,758.0 98.4 

 รายไดอ่ื้น 35.4 1.9 22.0 1.0 41.0 2.2 28.6 1.6 

รวมรายได ้ 1,850.5 100.0 1,632.0 100.0 1,858.0 100.0 1,786.6 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขาย (1,265.1) (68.4) (1,236.0) (76.0) (1,222.0) 65.8 (1,121.9) 62.8 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ 
บริหาร 

 
(466.6) 

 
(25.2) 

 
(494.0) 

 
(30.0) 

 
(571.0) 

 
30.7 

 
(582.9) 

 
32.6 

รวมค่าใชจ่้าย (1,731.7) (93.6) (1,730.0) (106.0) (1,793.0) 96.5 (1,704.7) 95.4 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 118.8 6.4 (98.0) (6.0) 65.0 3.5 81.8 4.6 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(6.0) 

 
 

0.3 

 
 

(3.3) 

 
 

0.2 

 กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี
เงินได ้

 
118.8 

 
6.4 

 
(98.0) 

 
(6.0) 

 
59.0 

 
3.2 

 
78.5 

 
4.4 

 ดอกเบ้ียจ่าย (22.1) (1.2) (27.0) (2.0) (28.0) 1.5 (25.7) 1.4 

 ภาษีเงินได ้ (18.4) (1.0) 27.0 2.0 (19.0) 1.0 (15.8) 0.9 

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 4.9 0.3       

กาํไรสุทธิสําหรับปีของบริษัทใหญ่ 83.2 4.5 (98.0) (6.0) 12.0 0.7 37.0 2.1 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.17  (0.20)  0.02  0.07  

 
* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
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11.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2553) 
 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.64 เท่า 
     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.54 เท่า 
   
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 
 

              18.44 

 
 

เท่า 
     2.2 Days Sales Outstanding     87 วนั 
     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)  1.81 เท่า 
     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (Total Asset Turnover)  0.97 เท่า 
   
3. อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 55.55 % 
     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย  5.59 เท่า 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 4.50 % 
     4.2 Basic Earning Power 6.58 % 
     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA)  4.43 % 
     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
            (Return on Equity – ROE) 

 9.95 % 

 
11.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี  2551 ปี 2550 
รายไดร้วม  237.9 227.5 268.8 239.8 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 203.6 196.8 229.2 228.8 
กาํไรสุทธิ 34.3 30.7  39.6   11.0 
     
สินทรัพยร์วม 123.6 110.1 128.7 136.6 
หน้ีสินรวม 51.1 44.0  59.1   26.6 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 72.5 66.1            69.6 110.0 
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บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 
                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี  2551 ปี 2550 
รายไดร้วม  46.3 40.7 60.4 35.4 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 42.3 45.7 52.4 48.7 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.0 (5.0)   8.0 (13.3) 
     
สินทรัพยร์วม 26.7 18.1 16.7 17.0 
หน้ีสินรวม 41.0 36.4 30.0 38.4 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (14.3) (18.3) (13.3) (21.4) 

 
บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 

                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ปี 2552 ปี  2551 ปี 2550 

รายไดร้วม  167.0 160.3 165.1 147.8 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 115.5 116.4 147.7 117.3 
กาํไรสุทธิ 51.5 43.9  17.4 30.5 
     
สินทรัพยร์วม 95.7 78.2 89.4 94.8 
หน้ีสินรวม 29.4 28.5 29.4 17.4 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 66.3 49.7 60.0 77.4 

 
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 

                                                                                                                                           (หน่วย : บาท) 
 ปี 2553 ปี 2552 ปี  2551 ปี 2550 

รายไดร้วม  60,494 60,986 61,648 61,965 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 57,227 57,492 106,282 43,930 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,267 3,494 (44,634) 18,035 
     
สินทรัพยร์วม 109,259 105,992 151,282 137,135 
หน้ีสินรวม 50,072 50,072   98,856  40,075 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 59,187 55,920   52,426 97,060 
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บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 
                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 ปี 2552* ปี  2551* ปี 2550* 
รายไดร้วม  95.2    
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 106.1    
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (10.9)    
     
สินทรัพยร์วม 53.7    
หน้ีสินรวม 54.6    
ส่วนของผูถื้อหุน้ (0.9)    

*บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน เมษายน 2553 
 
11.2 ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นกู้และตัว๋เงนิ  
 ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตัว๋เงิน  และไม่มียอดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 
11.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

           (หน่วย : บาท) 
       ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551    

(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2550 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 

1.67 
0.17 
0.05 

1.56 
(0.20) 
  0.06 

1.81 
0.02 
0.06 

1.83 
0.07 
0.10 

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
 
11.4  อตัราการเตบิโต                               

งบการเงินรวม                
           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 % + / - ปี 2552 % + / - ปี 2551 % + / - ปี 2550 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,880 +3.01 1,825 -10.05 2,029 +11.05   1,823 -3.60 
หน้ีสินรวม 1,044 -2.88 1,075 -4.36 1,124 +24.20 905 -5.73 
รายไดจ้ากการขาย 1,815 +12.73 1,610 -11.39 1,817   +3.37 1,757 -6.34 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,732 +0.1 1,731 -3.08 1,786   +4.75 1,704 -2.57 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 83 +184.69 (98) -853.85 13  -64.22 37 -66.67 
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งบการเงินบริษทั              
                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 % + / - ปี  2552 % + / - ปี  2551 % + / - ปี 2550 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,733 -1.70 1,763 -8.65 1,930 +10.20 1,751 -6.51 
หน้ีสินรวม 949 -7.32 1,024 -4.30 1,070 +19.66 894 -5.20 
รายไดจ้ากการขาย 1,523 +11.74 1,363 -13.62 1,578 -3.43 1,634 -6.25 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,488 -2.04 1,519 -1.36 1,540 -3.33 1,593 -2.63 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 70 +176.92 (91) -375.8      33 +1.59 32 -71.17 

 
 

11.5 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
ภาพรวมของธุรกจิ 

วิกฤตการเงินโลกและปัญหาความวุ่นวายางการเมืองในทอ้งถนนทัว่กรุงเทพมหานครเม่ือเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม ทาํใหกิ้จการรมทางธุรกิจต่างๆ ชะลอตวัในช่วงคร่ึงแรกของปี เม่ือบรรยากาศทางการเมืองและทางธุรกิจปรับตวั
ดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั ส่งผลใหก้ารใชจ่้ายในการโฆษณาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก 

ในปีน้ีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสตท์ูเดย ์มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนกวา่ปีท่ีแลว้เป็นอยา่งมาก บางกอก
โพสตไ์ดรั้บประโยชน์จากการใชจ่้ายเงินโฆษณาของภาคอสังหาริมทรัพย ์การท่องเท่ียว การเงิน คา้ปลีก และยานยนต ์ใน
ทาํนองเดียวกนั หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยมี์รายไดจ้ากการโฆษณาที่สูงข้ึนเป็นอยา่งมากจากธุรกิจธนาคาร ประกนัภยั และ
กองทุนรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 
ยอดขายสุทธิ 

บริษทัมีรายไดท้ั้งส้ินในปี 2553 จาํนวน 1,523.4  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2552 เป็นจาํนวน 160.4 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 11.76  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการขายโฆษณาที่เพิ่มข้ึนในหนงัสือพิมพท์ั้งบางกอกโพสตแ์ละโพสตท์ูเดย ์ นอกจากน้ี
รายไดต้ามงบการเงินรวมยงัเพิ่มข้ึนจาก 204.8 ลา้นบาทเป็น 1,815.1 ลา้นบาท ในปี 2553 
 

ค่าใช้จ่ายจากการประกอบกจิการ 
ตน้ทุนกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นปี 2553 มีราคาเฉล่ียโดยคิดเป็น 608 เหรียญสหรัฐต่อตนั เปรียบเทียบกบัราคา

เฉล่ีย 804 เหรียญสหรัฐต่อตนัเม่ือปี 2552 แมว้า่หนงัสือพิมพท์ั้งสอง ฉบบัจะมียอดพิมพจ์าํหน่ายใกลเ้คียงกบัปีก่อน แต่ใช้
กระดาษหนังสือพิมพล์ดลงเล็กน้อย การควบคุมจาํนวนหน้าและปริมาณการพิมพท์าํให้ตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 
1,099 ลา้นบาทเม่ือปี 2552 เป็น 1,087.7 ลา้นบาท ในปี 2553   

ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนจาก 214.3 ลา้นบาท เม่ือปี 2552 เป็น 219.6 ลา้นบาท ในปี 2553 สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึนจากการโฆษณา อยา่งไรกต็ามค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหารลดลงจาก 142.4 และ 63.7 ลา้นบาท 
เม่ือปี 2552 เป็น 130.2 และ 50.0 ลา้นบาท ในปี 2553 ตามลาํดบั  

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขาย  ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าตอบแทนผูบ้ริหารตามงบการเงินรวมลดลงจาก 238.4 
ลา้นบาท, 172.4 ลา้นบาท และ 84.5 ลา้นบาท เม่ือปี 2552 เป็น 231.3 ลา้นบาท, 156.5 ลา้นบาท และ 78.8 ลา้นบาท ในปี 
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2553 ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมค่าใชจ่้ายในโครงการเกษียณก่อนกาํหนดจาํนวน 19.4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้าย
สาํหรับการเกษียณอายพุนกังานก่อนกาํหนด (ปี 2552 เท่ากบั 46.2 ลา้นบาท) 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2553 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั 70.4  ลา้นบาท เทียบกบัผลขาดทุนสุทธิ 91.0 
ลา้นบาท ในปี 2552 ขณะท่ีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของปี 2553 เท่ากบั 83.2 ลา้นบาท เทียบกบัผลขาดทุนสุทธิรวม 
97.9 ลา้นบาท ในปี 2552 

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีของบริษทั จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2554 จากการลดหยอ่นทางดา้น
ภาษีหมดอายลุง ทาํให้ค่าใชจ่้ายดา้นภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนลดลง และช่วยทาํให้มีกาํไรเพิ่มข้ึน 7.69 ลา้น
บาท 
 
สภาพคล่อง 

บริษทัลงทุน 5.1 ลา้นบาทในการจดัตั้ง บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินงานเป็นผู ้
ร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 และลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และพฒันาระบบคอมพิวเตอร์
เป็นจาํนวนเงิน 36.6 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้จาํนวน 89.3 ลา้นบาท 

บริษทัจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวน 107.5 ลา้นบาท ในปี 2553 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือน
ธนัวาคมจาํนวน 25 ลา้นบาท จากเงินทุนหมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 
11.6  ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.6.1  ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั สาํหรับงบการเงิน
ของบริษทั และงบการเงินรวม ไดแ้ก่ นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434  

11.6.2  รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นในรายงาน
การตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

11.6.3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยสรุปมีดงัตอ่ไปน้ี :- 
 
การรับรู้รายได ้
 

  ขายสินค้า 
  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 

  รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 
  ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก 
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  รายได้ค่าบริการ 
  รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 
  รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณารับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ิน ซ่ึงตามปกติการใหบ้ริการจะถือวา่เสร็จส้ินลงเม่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ 

 

 ดอกเบีย้รับ 
  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

  เงินปันผลรับ 
  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

ลกูหน้ีการคา้ 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี และค่าเผือ่สินคา้รับคืน ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น 
 

สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุย้การผลิต 
 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเคล่ือนไหวชา้ 
 

เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   
 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน     ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
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 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึก
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้น
การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 
    
   อาคาร      20    ปี 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                           3-15   ปี 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ                  5    
ปี 

 
ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
 

   บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
 

ตน้ทุนการกูย้มื 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมใช ้ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ 
ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน
จากการกูย้มืนั้น 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ไดม้าจากการรวมธุรกิจรับรู้ดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการคร้ัง
แรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปี
เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 
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 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  3 - 10 ปี 
สิทธิการใชอุ้ปกรณ์     1  ปี ตามอายขุองสัญญาร่วมผลิตรายการข่าว 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 
 
ค่าความนิยม  
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯ จะ
รับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 

  ภายหลงัการรับรู้ค่าความนิยมเร่ิมแรกแลว้ บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และ
จะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และ
บริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบดุลกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ ทุกวนัท่ีในงบดุล และจะ

ทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ

ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์

ไม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทั

ฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีสะทอ้นถึง

การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์

กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูล

ค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา

กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และ
จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการ
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที  
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ผลประโยชน์พนกังาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ประมาณการหน้ีสิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 

 11.6.4  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

             11.6.4.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทั ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 
1 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 
1,160,000 

2 บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 

360,000 

3 บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 

230,000 

4 
 
5 
 
6 

บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 
 
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 
 
บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 

220,000 
 

50,000 
 

255,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,275,000 

11.6.4.2  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

  รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ช่ือผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
ส่วนท่ีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

    -ไม่มี – -ไม่มี – 
รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) -ไม่มี –   -ไม่มี - 

11.7 ภาระผูกพนัที่อาจมผีลกระทบต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 - - ไม่มี - -  
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
12.1  สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจําและยอดคงค้าง 

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํไดแ้ก่  
-      ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งกบัสถาบนัการเงิน  :   ณ ส้ินปี 2553 บริษทัมียอดเงินกูย้มืคงคา้งรวม 597.5 ลา้นบาท  

12.2   ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 
    - - ไม่มี - - 
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                                                                                         เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

 
      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

63 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
WHARTON SCHOOL 
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - เมย.2553-ปัจจุบนั 
2549-2550 
 
2544-2549 
2553-ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการลงั 
ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
 
บจ.ปรียธิดา 
บจ.ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี 

นายควอ๊ก คูน เอียน  
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง และ 
กรรมการบริหาร 
 

55 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัน็อตติงแฮม 
สหราชอาณาจกัร 

- - 2542 - ปัจจุบนั 
2543 - 2551 
2521- ปัจจุบนั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เอสซีเอม็พีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
บจ. เคอร์ร่ี โฮลดิงส์ (ฮ่องกง) 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง  
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 

33 ปริญญาตรี East Asian 
Studies มหาวทิยาลยัฮาร์
วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

- - 2552 - ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เอสซีเอม็พีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
 
บจ. เอสซีเอม็พีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 

นายจอห์น ทอมพส์นั  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

46 -ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) 
มหาวทิยาลยัลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 
- DIRECTORS 
ACCREDITATION  
(DAP 57/2006) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ประเทศไทย) 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

51 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การ จดัการ) และปริญญา
โท วศิวกรรมศาสตร์(เคมี) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 
รัฐแมสซาชูเซทส์  
 สหรัฐอเมริกา    
- DIRECTORS 
ACCREDITATION  
(DAP TG/2004)    
- THE RULE OF THE 
CHAIRMAN  (2/2001)    
- DIRECTORS 
CERTIFICATION  
 (DCP 3/2000)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 

- - 2535 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

81   -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

กิตติมศกัด์ิ นิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-DIRECTORS 
CERTIFICATION  
 (DCP 2000) 
-CHAIRMAN 2000 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 

- - 2543 - ปัจจุบนั 
 
 
2551- ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรีกษาคณะกรรมการ 
สมาชิก 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน่ 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 
ช่อง5 
บจ. แมคไทย 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นายปราโมช รัฐวนิิจ 
กรรมการอิสระ 

60 -ปริญญาโทนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ประกาศนียบตัรวทิยาลยั
ตลาดเงินตลาดทุนรุ่น 5 
-ประกาศนียบตัรการเมือง
การปกครอง รุ่น 8 

- - เมย.2553-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
 
2548-2550 

กรรมการอิสระ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการ
ประจาํ 
อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
 

นายวรชยั พจิารณ์จิตร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 

56 -ปริญญาบตัร วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัรไทย 
-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

4.87 - 
 

2537 - ปัจจุบนั 
 
2532 – ปัจจุบนั 
 
2551- ปัจจุบนั 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บจ.วคิเคอร่ี แอนด ์วรชยั   
บมจ. วกิ แอนด ์ฮุคลนัด ์
บจ.โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 

ดร.วษิณุ เครืองาม 
กรรมการอิสระ 

59 -ปริญญาดุษฏีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
เบคร์กเล่ย ์สหรัฐอเมริกา 
-เนติบณัฑิตไทย สาํนกั
อบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 

- - เมย.2553-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บมจ.หลกัทรัพย ์บีฟิท 
บมจ.ลอ็กซ์เล่ย ์
บมจ.ศิครินทร์ 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

62     -ปริญญาเอก เศรษฐศาตร์  
    มหาวทิยาลยัโมนาช 
ประเทศออสเตรเลีย 
-AUDIT COMMITTEE 
 (ACP6/2005) 
-DIRECTORS 
CERTIFICATION   
(DCP60/2004)  
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
( DAP 4/2003) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  
 

- - 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 -  ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
 
2542 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพจิารณา
ค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกรรมการผลค่าตอบแทน 
รองประธาน ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รองประธาน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (2553) 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.  อินโดรามา เวนเจอร์ส  
 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส 
บมจ. นํ้ ามนัพชืไทย 
 
บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 
 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน ความสมัพนัธ์ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
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(ปี) การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ทางครอบครัว
ระหวา่ง   

กรรมการ  และ 
ผูบ้ริหาร 

ธุรกิจ 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง  และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

43 ปริญญาตรี( เกียรตินิยม) 
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์  
ระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยั เคมบริดจ ์
ประเทศองักฤษ 

-CHARACTERISTICS 
OF EFFECTIVE 
DIRECTORS 

-DIRECTORS 
ACCREDITATION  

    (DAP 66/2007) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

0.05 สมรสกบั
บุตรสาวนาย
สุทธิเกียรติ  
จิราธิวฒัน์  

2552-ปัจจุบนั 
 
2549 – 2551 
 
2547-2550 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 
เมย.2553-ปัจจุบนั 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 
กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
 
บจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีมี
โก ้ไนท ์ฟันด ์แมเนจเมน้ท ์
บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต-์เอซีพี 
 บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 
บจ. แฟลช นิวส์ 
บจ. โพสต ์นิวส์ 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

68 -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ ส่ือสารมวลชน
(มนุษยศาสตร์)  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
 (DAP 68/2008)   
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

13.49 บุตรสาวสมรส
กบันายศุภกรณ์ 
เวชชาชีวะ 

2525 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกาํกบัการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
บมจ. เซ็นทรัล พฒันา 
บริษทัในเครือเซ็นทรัล 
บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต-์เอซีพี 
 บจ. โพสต-์ไอเอม็พลสั 

นายสุเมธ ดาํรงชยัธรรม 
กรรมการ 

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาการเงิน ธรรมศาสตร์ 

-DIRECTORS ACCRED 
ITATION (DAP)  
- ROLL OF COMPEN 
SATION COMMITTEE 
-D&O INSURANCE 
-CSP 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- - 2552-พย.2553 
2551-พย.2553 
2548-พย.2553 

 
 
 

กรรมการ 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 
กรรมการ 

48 -ปริญญาโท การตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
(DAP 66/2007) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

2.053 - 2549 – ปัจจุบนั 
2548 – 2552 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี 
 
บจ. คริสตลัเจด เรสเตอรองท ์/ บจ. 
คริสตลัเจด-มายเบรด/ บจ.คริสตลั
เจด คอนเฟ็กชัน่เนอร์ร่ี/  
บจ.คริสตลัเจด  
ราเมนเส่ียวหลงเป่า(ประเทศไทย) 

นายอีริค โจชวั ลีวนิ 
กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

48 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

- - เมย.2553-ปัจจุบนั 
2548-2550 
 

2531-2544,(2542) 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บริษทั ซิต้ีออนดีมานด์
(สหรัฐอเมริกา) 
บริษทั โฮม บอ็กซ์ ออฟฟิศ 
(สหรัฐอเมริกา) 

 หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ดัส่วน ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 ท่ีมา บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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เอกสารแนบ 2 

 
2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทั ทีด่าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัย่อย / กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั / บริษทัร่วม 

 
 

                                     ช่ือบริษทั 
ช่ือกรรมการ 

บมจ. โพสต ์   
พบัลิชชิง 

บจ. โพสต ์
อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย 

   บจ.โพสต-์  
เอซีพี 

  บจ.โพสต-์  
ไอเอม็ พลสั 

บจ. จ๊อบ จ๊อบ บจ. แฟลช 
นิวส์ 

บจ.โพสต ์
นิวส์ 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน ์ // / / / /   
นายวรชยั พิจารณ์จิตร // /  / /   
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / / /  / X 
นายภคั เพง่ศรี  /  / / /  
นายพชิาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ       / 

 
 
หมายเหตุ 
 /   กรรมการ 
 X  ประธานกรรมการ 
 //   กรรมการบริหาร 
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

  
 

                                     ช่ือบริษทัยอ่ย 
ช่ือกรรมการ 

บจ. โพสต ์อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย 

   บจ.โพสต-์ 
ไอเอม็ พลสั 

บจ.โพสต-์เอซีพี บจ. จ๊อบ จ๊อบ บจ.โพสต ์
นิวส์ 

นางสาวจูล่ี เชอร์บอร์น   /   
นางปราณี บุญศิริพนัธ์    /  
นายภคั เพง่ศรี / /  /  
นายวรชยั พิจารณ์จิตร / /  /  
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / /  / 
นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน ์ / / / /  
นางสิรี อุดมฤทธิรุจ / /    
นายเอียน ฟรานซิส ลอว ์   /   
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