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ส่วนที ่1 
บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1.   ข้อมูลทัว่ไป 
สํานักงาน 
บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 
(ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั เลขท่ี 0107536001583/บมจ.232) 
136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0 2616 4000 โทรสาร 0 2671 9694 
เวบ็ไซต์ 

• www.postpublishing.co.th 
• www.bangkokpost.com 
• www.posttoday.com 
• www.m2fnews.com 
• www.m2fjob.com 
• www.student-weekly.com  
• www.postbookonline.com  
ข้อมูลบริษัท   

บริษทั โพสต ์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั
ภาษาองักฤษ "BANGKOK POST" หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย "โพสตท์ูเดย"์ หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยแจก
ฟรี “M2F” หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ภาษาองักฤษ "STUDENT WEEKLY" และแมก็กาซีนภาษาองักฤษ 4 ฉบบัไดแ้ก่  "the 
magazine" "GURU" "MUSE" "BRUNCH" โดยจะแนบกบัหนงัสือพิมพ ์BANGKOK POST และแมก็กาซีนภาษาไทย 1 
ฉบบั “Smart Finance” จะแนบกบัหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ บริษทัใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ และดิจิตอล 
รวมทั้งระบบหางานทางเวบ็ไซต ์"www.m2fjob.com"  มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล โดยการ
ผลิตรายการข่าวออกอากาศทางโทรทศัน์และวิทย ุและจดักิจกรรมและสัมมนา ภายใตช่ื้อ BANGKOK POST โพสตท์ูเดย ์
และ M2F 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหบ้ริการดา้นการพิมพพ์าณิชยอ่ื์นๆ อีกทั้งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือในนามสาํนกัพิมพโ์พสต์
บุ๊กส์  บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัยงัเป็นผูพิ้มพ ์และจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย
ภายใตช่ื้อ นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” “CLEO” และ “Science 
Illustrated” 
 • หุน้สามญัของบริษทั มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชช่ื้อยอ่ “POST” 
 • ทุนจดทะเบียนประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 • ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ
หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 
1.บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02616  4000 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 250,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

100 

2.บริษทัโพสต-์เอซีพี จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02616  4000 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 
และ 

บุริมสิทธิ 

100,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

64,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

70 

3.บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02616  4000 
โทรสาร 02671 3174 

ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสาร 

สามญั 
และ 

บุริมสิทธิ 

255,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

245,000 
(มูลค่าหุน้ละ 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 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

15,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
(เรียกชาํระร้อยละ 80) 

10,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
(เรียกชาํระร้อยละ 25) 

40 

5.บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02616 4000 
โทรสาร  02671 9694 

เจา้ของเวป็ไซต ์
หางาน 

สามญั 1,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
(เรียกชาํระร้อยละ 25) 

100 
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ช่ือและท่ีอยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ
หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
แลว้ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 
6.บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 
136 อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02616 4000 
โทรสาร  02671 9694 
 

ผลิตรายการข่าว สามญั 100,000 
(มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

51 

นายทะเบียนหุ้น  
บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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 
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 
 

2. ปัจจัยความเส่ียง 
 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดบิและการผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

บริษทัประกอบธุรกิจทางดา้นส่ิงพิมพ ์  ดงันั้นกระดาษจึงเป็นวตัถุดิบหลกัอยา่งหน่ึงของธุรกิจซ่ึงมกัจะมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นปริมาณตลอดจนราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก แต่บริษทัไดมี้การติดตามและวาง
แผนการจดัซ้ือล่วงหนา้และเกบ็กระดาษพิมพห์นงัสือพิมพใ์นปริมาณท่ีคาดวา่เพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งไดส้ั่งซ้ือจาก
แหล่งผลิตในประเทศมากข้ึน 
 2.  ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการและ
อุปกรณ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
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ต่างประเทศ โดยทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 
 3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่น
ระดบัตํ่า 
 4.  ความเส่ียงด้านเครดติ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ฝ่าย
บริหารควบคุมความเส่ียงโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมการขายเช่ือและเครดิตเทอมท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการขายเช่ือ นอกเหนือจากจาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในบญัชีค่าเผื่อหน้ีสูญไวแ้ลว้ นอกจากน้ีการขายเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย
และมีอยูจ่าํนวนมากราย 
 5.  ความเส่ียงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้บริษทัจึงจดัให้มีการ
ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน และ
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละรายงายต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือ
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเท่าท่ีสามารถจะกระทาํได ้
 6.  ความเส่ียงจากภัยธรรมชาตแิละความไม่สงบอนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมอืง 

ประเทศไทยไดเ้ผชิญปัญหาอุทกภยัร้ายแรง และความไม่สงบอนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองติดต่อกนั
มาหลายปี เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงต่อยอดขายโฆษณาของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นการขาย
โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์หรือในส่ือวิทยุ โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุดงักล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิดภาวะ
ชะงกังนัในการใชจ่้ายงบโฆษณาของลกูคา้ของบริษทัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
 พฒันาการทางเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและออกอากาศ รวมถึงการส่ือสารแบบไร้สายและเทคโนโลยี
ดิจิตอล ทาํใหมี้การนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลผา่นส่ือไดห้ลากหลายมากข้ึน ผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งเสียเงินเพ่ือซ้ือหาขอ้มูลข่าวสารอีกต่อไป เร่ือง
ดงักล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อการจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงตอ้งพฒันาการนาํเสนอขอ้มูล
ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ เพ่ิมเติมจากส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูบ้ริโภค
ขอ้มูลข่าวสาร และผูซ้ื้อส่ือโฆษณา 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3.1 ความเป็นมา 

จากความสนใจพ้ืนฐานดา้นส่ือสารมวลชน นายทหารอเมริกนั พลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์ไดช้กัชวน
นายประสิทธ์ิ  ลุลิตานนท ์ ร่วมกนัก่อตั้งหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษฉบบัแรกของประเทศไทยในช่ือ   " Bangkok 
Post"  โดยถือกาํเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์เป็นบรรณาธิการบริหาร
คนแรก 

ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นายไคเบล นกัลงทุนชาวเยอรมนั ไดข้อซ้ือหุ้นของพลตรี อเลก็ซานเดอร์ 
และแต่งตั้ ง นายแฮร์ร่ี เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนท่ีสอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจ้าพ่อธุรกิจ
หนังสือพิมพเ์ครือข่ายฟลีท ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั มีการติดตั้งแท่นพิมพ ์และอุปกรณ์การพิมพ ์
พร้อมกบันาํเทคนิคการพิมพส์มยัใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  

บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2527 

บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพต่์างๆ  ไดแ้ก่  บริษทั สยามโพสต ์จาํกดั 
จาํหน่ายหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในช่ือ "สยามโพสต"์  บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั (ภายหลงัเปล่ียนช่ือ
เป็น บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั) ผลิตและจาํหน่ายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิโพสต์ – เอซีพี จาํกดั (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสต์-เอซีพี จาํกดั) ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสารรายเดือน Cleo  และบริษทั บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็นนายหนา้ขาย
โฆษณาใหก้บัต่างประเทศ  ในปี 2539 บริษทั ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชัน่ จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนินกิจการของบริษทั สยามโพสต ์
จาํกดั แทน  และไดปิ้ดกิจการลงในตน้ปี 2541 

ปี 2541 บริษทัไดปิ้ดแผนกแม็กกาซีน และขายหุ้นในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต ์แอนด์ มาร์ติน 
คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจการของบริษทัยอ่ย "อลัลายด ์นิวสเพเพอร์" ดว้ย 

ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจดัหนา้หนงัสือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเช่ือมโยงการทาํงานใน
ส่วนของหนา้ข่าวและหนา้โฆษณา และไดมี้การปรับโครงสร้างการทาํงานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสตใ์หม่  
ช่วงปลายปี 2542  บริษทัไดย้ติุการผลิตนิตยสาร Tatler  และไดเ้ลิกกิจการบริษทั เวลิด ์เพรส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั เวบ็ แอดไวซอร่ี จาํกดั เพ่ือสร้างเวบ็ไซท์ดา้น
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 

ในระหว่างปี 2544 บริษทัมีความพยายามท่ีจะเขา้สู่ตลาดโฆษณาสมคัรงาน จึงไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่าย
นิตยสารชีวติงานข้ึนมา  แต่กไ็ม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริษทัยงัไดเ้พ่ิมส่วนต่างๆ ในหนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์ข้ึนมา อนัจะเป็น
ประโยชน์และเพ่ือสนองความตอ้งการแก่ผูอ้่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะนาํเสนอข่าวทางดา้น
การเงิน การธนาคาร ขอ้มูลและขอ้แนะนาํต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจาํวนั  
Learning Post จะเป็นส่วนท่ีนาํเสนอบทความต่างๆ ท่ีครอบคลุมหัวขอ้ข่าวท่ีสาํคญัๆ ดา้นการศึกษาในมุมมองของ
นกัเรียน อาจารย ์นอกจากน้ียงัมีบทเรียนภาษาไทยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้่านชาวต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพ่ิม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั
ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัไดรั้บพนกังานใหม่สําหรับกองบรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซ้ื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 
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เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัเปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตช่ื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย”์  
ซ่ึงเป็นการนําเสนอหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย เพ่ือรองรับกลุ่มผูอ้่านทั้ งผูอ้่าน  
โดยทัว่ไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซ่ึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษ
ไดห้ยดุธุรกรรมต่างๆ  

ปี 2547 เป็นปีท่ีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์มีอายคุรบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงได้
เร่ิมออกสู่สายตาประชาชนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่น้ีมีความผสมผสานกนัมากข้ึนระหวา่งเน้ือท่ีข่าว
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการจดัวางเน้ือหาของข่าวท่ีเหมาะสม รวมถึงการเปิดตวั “themagazine” นิตยสารแฟชัน่รายปักษ์
แทรกในบางกอกโพสต ์ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ซ่ึงถือวา่เพียงดาํเนินงานมาเป็นปีท่ี 2 ก็สามารถติดอนัดบัเป็น
หนงัสือพิมพท่ี์มียอดผูอ้่านมากท่ีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

ในระหว่างปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต์ จาํกดัไดร่้วมลงทุนเปิดบริษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จาํกดั 
(ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั) เพ่ือทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซ่ึงใน
ปัจจุบนันิตยสาร Marie Claire กเ็ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ้่านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง  

ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ไดท้าํการเปิดตวั “กรูู” นิตยสารสาํหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นผูอ้่านอายุ 20-35 ปี มีเน้ือหาเก่ียวกบัไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่ง
ท่องเท่ียวและสถานบันเทิงท่ีอยู่ในความนิยม และเม่ือ 1 สิงหาคม 2548 ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตั้ ง
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่โลกของส่ือแห่งอนาคต  โดยไดจ้ดัตั้งฝ่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีเดีย มีช่ือวา่ 
“โพสตดิ์จิทลั”  เพ่ือใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลั 

โพสตดิ์จิทลัยงัไดส้ร้างสรรคบ์ริการใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอีกหลายรูปแบบ หน่ึงในนั้นก็คือ การจดัทาํหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดยใ์นรูปแบบ “Smart Edition” ซ่ึงผูอ้่านท่ีมีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเขา้ไปอ่าน
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ท่ีเหมือนกับ
หนงัสือพิมพจ์ริงทุกอยา่ง และท่ีสาํคญัยงัมีฟังกช์ัน่การทาํงานอจัฉริยะอ่ืนๆ อาทิเช่น การสั่งใหร้ะบบอ่านหนงัสือพิมพ์
ใหฟั้ง การแปลบทความในหนงัสือพิมพเ์ป็นภาษาต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  ได้ป รับปรุงการเสนอบริการบนเว็บไซด์อย่าง ต่อ เ น่ือง  ได้จัดตั้ ง เว็บไซด์งานใหม่ 
www.jobjob.co.th ท่ีไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหบ้ริการโฆษณาหางานสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย ทั้งในรูปของส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือทั้ง 2 รูปแบบ น้ีมีความเช่ือมโยงกนัมากยิง่ข้ึน 

การก่อสร้างศนูยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ ท่ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5  และ
อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ไดเ้ร่ิมในเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2549  และเร่ิม
ติดตั้งเคร่ืองจกัรในเดือนเดียวกนัน้ี  โรงพิมพเ์ร่ิมพิมพบ์างส่วนของหนงัสือพิมพเ์พ่ือจาํหน่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 
และไดเ้ร่ิมพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตท์ั้งฉบบัเป็นคร้ังแรกคือ ฉบบัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550  โดยทาํการปรับขนาด
หนงัสือพิมพล์งจากเดิมท่ีมีขนาดกวา้ง 15.5 น้ิว  ลดลงเหลือ 14 น้ิว  และความสูงเดิม 22.75 น้ิว เหลือ 21.5 น้ิว  ทาํให้
สามารถประหยดักระดาษไดถึ้งร้อยละ 12 ทั้งน้ีดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัทาํให้สามารถลดการสูญเสียกระดาษไดก้ว่า
ร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรเดิม 

บริษทัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดาํเนิน
มาเปิดศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่น้ีอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนยก์ารพิมพใ์หม่แห่งน้ี นบัเป็น
การลงทุนท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ี บริษทัเคยลงทุนมา  
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ในปี พ.ศ. 2550 บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์และกระจายเสียงทางวิทยุ ตามเป้าหมายทาง 
กลยทุธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยงัส่ือชนิดอ่ืนๆ  

ข่าวโพสตท์ูเดย ์ซ่ึงเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทศัน์ความยาว 2 ชัว่โมง เร่ิมแพร่ภาพผ่านระบบ
โทรทศัน์ดาวเทียมชนิด C-band เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้มโทรทศัน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศยั
อยูน่อกกรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียมน้ียงัเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์เคเบ้ิลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีก
ดว้ย โดยทั้ง 2 ช่องทางน้ีรวมกนัสามารถเขา้ถึงผูช้มประมาณ 5 ลา้นครัวเรือน   นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางใน
การกระจายข่าวแลว้ รายการโทรทศัน์ยงัช่วยเสริมการประชาสัมพนัธ์หนงัสือพิมพข์องบริษทัไปพร้อมๆ กนั  และยงั
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมไปถึงช่วยเพ่ิมยอดขายโฆษณาให้กบัหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์อีก
ดว้ย เพราะเป็นการขายโฆษณาร่วมกนัระหวา่งส่ือโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ 

เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัได้เขา้ถือหุ้นร้อยละ 40 ของบริษทั แฟลช นิวส์ จาํกัด ซ่ึงเป็น
ผูด้าํเนินการผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสียงทาง FM 98.0 

ในปี 2551 หนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์ไดมี้การปรับเน้ือหาของข่าวให้อ่านง่ายและปรับปรุงรูปแบบของ
หนงัสือพิมพใ์หท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน ไดแ้ทรก “My Life” แมกกาซีนรายสัปดาห์ฉบบัใหม่เพ่ิมข้ึน มีเน้ือหาเป็นแบบไลฟ์
สไตล ์จุดประสงคเ์พ่ือดึงดูดนกัอ่านรุ่นใหม่ และหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตย์งัไดท้าํการเปล่ียนรูปโฉมและสาระของ
หนงัสือพิมพฉ์บบัวนัอาทิตยใ์ชช่ื้อใหม่ว่า บางกอกโพสตซ์ันเดย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วน Spectrum ท่ีเสนอข่าวและ
เหตุการณ์ปัจจุบนั และ Brunch จะเป็นส่วนของแมกกาซีนแบบไลฟ์สไตล์ อีกทั้งในส่วนของข่าวกีฬาก็ไดมี้การ
ปรับปรุงเช่นกนั เร่ิมออกเป็นฉบบัแรกในเดือนกนัยายน 2551 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูอ้่านเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงั
ไดเ้พ่ิม Muse ในวนัเสาร์ ซ่ึงมีเน้ือหาเหมาะสําหรับผูอ้่านท่ีเป็นสตรี เพ่ือเพ่ิมยอดผูอ้่านและยอดโฆษณาของสินคา้
สาํหรับสตรีอีกดว้ย 

หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงการใชเ้คร่ืองหมาย “โพสตท์ูเดย”์ ให้เป็นภาษาไทยเพ่ือขจดัความ
สับสนอนัอาจเกิดจากเคร่ืองหมายเดิมท่ีมีทั้งภาษาไทยและองักฤษ สําหรับเน้ือหาไดป้รับใหม่เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย
ยิง่ข้ึนรวมทั้งหวัขอ้ข่าวต่างๆ ในหนา้แรกของหนงัสือพิมพใ์หเ้ป็นท่ีน่าสนใจ แต่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดเ้พ่ิมใน
ส่วนของการวเิคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงเขียนโดยนกัวเิคราะห์ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

สําหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ไดป้รับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่เม่ือปลายปี 2551 โดยเน้นจุดยืนของ
เวบ็ไซต ์ บางกอกโพสตใ์นการเป็นช่องทางหลกัในการเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยในภาคภาษาองักฤษ ทาํให้
สามารถขยายผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตอ์อกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทัไดซ้ื้อหุ้นบุริมสิทธิของ บริษทัโพสต์-ไอเอ็ม พลสั จาํกดั และหุ้นสามญัของบริษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยภายใตช่ื้อ Marie Claire  ELLE  
และ ELLE Decoration  เม่ือปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลาํดบัเพ่ิมเติม ทาํใหปั้จจุบนัทั้งสองบริษทัดงักล่าว
เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งหมด 
 ในปี 2552 น้ี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็ไดรั้บรางวลัเกียรติยศเพ่ิมข้ึนจากรางวลัต่างๆ ท่ีเราไดรั้บมา
มากมาย โดยรางวลัในปี 2552 น้ี เป็นรางวลัระดบันานาชาติจากธนาคารพฒันาเอเชีย โดย คุณปริษฐา ยทุธมานพ ซ่ึง
เป็นผูส่ื้อข่าวอาวโุสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต ์ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง “Government Policies Fail the Poor” 
ซ่ึงตีพิมพใ์นส่วน Spectrum ของฉบบั Sunday ในเดือนกรกฎาคมปีน้ี ซ่ึงทางธนาคารพฒันาเอเชียไดป้ระกาศให้
บทความดงักล่าวเป็นบทความรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงในสาขา “ผลกระทบดา้นความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงิน
ของโลก” และคุณปริษฐากเ็ป็นนกัหนงัสือพิมพไ์ทยเพียงผูเ้ดียวท่ีไดรั้บรางวลัจากธนาคารพฒันาเอเชียในปี 2552 น้ี 
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 สาํหรับเกียรติยศอีกประการหน่ึงท่ีทางหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดรั้บ กคื็อ การไดรั้บคดัเลือกจากสหภาพ
ยุโรป หรือ อีย ูให้บางกอกโพสตเ์ป็นส่ือทางการเพียงฉบบัเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days 
Forum ซ่ึงจดัข้ึนในประเทศไทยในช่วงตน้เดือนตุลาคม 2552 
 หนงัสือพิมพ ์โพสตท์ูเดย ์ยงัคงประสบความสาํเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจาํหน่าย และการไดรั้บการยอมรับ
อย่างสูงในกลุ่มผูอ้่าน โดยส่ิงท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญั คือ การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงอย่างไม่หยุดน่ิง อาทิ 
หนงัสือพิมพฉ์บบัวนัเสาร์ ท่ีเพ่ิมเซ็กชัน่ใหม่ๆ เพ่ือความหลากหลาย ไดแ้ก่ โพสตท์ูเดยสุ์ดสัปดาห์ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั
การเมืองเชิงวิเคราะห์ และรายงานท่ีน่าสนใจ “แซ่ดสุดสัปดาห์” ท่ีเนน้ข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็นเซ็กชัน่ท่ี
ไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงจากกลุ่มผูอ้่านใหม่ๆ รวมถึงลูกคา้โฆษณา  และเซ็กชัน่ “COOL” ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 ขณะเดียวกัน ส่ิงท่ีถือเป็นโครงการใหม่ของ โพสต์ทูเดย  ์ในปี 2552 คือ การจัดงาน POSTTODAY 
INVESTMENT EXPO 2009 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพ่ือฉลอง
ครบรอบ 6 ปี การจดังานในคร้ังน้ี ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดีทั้งในดา้นรายได ้และภาพพจน์ อีกทั้งยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงความสาํเร็จของธุรกิจท่ีพร้อมจะกา้วต่อไปสู่การพฒันาในอนาคต  

หนงัสือพิมพส์ติวเดน้ท ์วีคล่ี ฉลองครบรอบ 40 ปีในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมกา้วเขา้สู่ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิตยสารสําหรับวยัรุ่นเพียงฉบบัเดียวในประเทศไทยท่ีนาํเสนอความบนัเทิงควบคู่ไปกบัความรู้เป็นภาษาองักฤษทั้ง
เล่ม สติวเดน้ท์ วีคล่ี ยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนกัอ่านวยัรุ่น แต่รวมไปถึงผูอ้่านทุกวยัท่ีสนใจอ่าน
บทความท่ีน่าสนใจ ใหค้วามบนัเทิง และช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษดว้ย 

สาํนกัพิมพโ์พสตบุ์๊กส์ เปิดตวัหนงัสือท่ีน่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนงัสือท่ีต่อยอดกบัหมวดหนงัสือท่ีตีพิมพอ์ยู่
แลว้ และหนงัสือท่ีเปิดหมวดข้ึนมาใหม่ ดว้ยทางเลือกหลากหลายน่ีเอง ทาํใหโ้พสตบุ์๊กส์ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี
จากผูอ้่านทุกเพศทุกวยั ทั้งกลุ่มลูกคา้ประจาํและลูกคา้ใหม่ และทาํยอดขายในระดบัท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากโพสตบุ์๊กส์
สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มผูอ้่านไดอ้ยา่งลงตวั  
  โพสตดิ์จิทลัมีการเปิดตวัพอร์ทลัใหม่ (m.bangkokpost.com) เพ่ือให้บริการข่าวจากเวบ็ไซด์บางกอกโพสต์
บนโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงช่วยขยายโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มผูอ้่านคนรุ่นใหม่มากข้ึน นอกจากน้ี ในเวบ็ไซด์บางกอก
โพสต ์ยงัมีพอร์ทลัในเครือข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ท่ีให้บริการในการเป็นแหล่งรวม
สังคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ชภ้าษาองักฤษในกรุงเทพฯ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีเวบ็ไซต์ข่าวภาษาไทย คือ โพสต์ทูเดย ์
ออนไลน์ (www.posttoday.com) ซ่ึงเน้นการนาํเสนอข่าวภาษาไทยในดา้นสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงข่าวด่วนและฟังก์ชนั RSS เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านยิ่งข้ึน และ jobjob website 
(www.jobjob.co.th) เป็นอีกพอร์ทลัหน่ึงของบริษทั เป็นเวบ็ไซต์จดัหางานแบบอจัฉริยะ ท่ีมีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี
รวบรวมขอ้มูลบริษทัชั้นนาํต่างๆ มากมายในประเทศไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ียงัอีกหน่ึงผลิตภณัฑข์องการคา้ทาง
ดิจิทลั คือ digital front page printing (www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้่านสามารถสั่งซ้ือหนา้หน่ึงของ
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสตท์ูเดย ์ฉบบัวนัใดก็ได ้นบัตั้งแต่ท่ีหนงัสือพิมพเ์ร่ิมตีพิมพเ์ป็นฉบบัแรก โดยจะ
พิมพ์ลงบนกระดาษคุณภาพดี ใส่กรอบ และบริการจัดส่งให้ถึงมือลูกคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป 
โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ท่ีตอ้งการหนงัสือพิมพห์นา้หน่ึงแบบดิจิทลัเพ่ือเป็นของขวญัใหก้บัเพ่ือนและลูกคา้ในวนัเกิด 
หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ 

สําหรับส่ืออ่ืน ๆ บริษทัไดผ้ลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์และวิทยุ ภายใต้
การดูแลและสนบัสนุนจากกองบรรณาธิการของบางกอกโพสต ์และโพสตท์ูเดย ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ 
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ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในแข่งขนั ทั้งในดา้นเน้ือหาและการผลิต และ
ปัจจุบนั หน่ึงในรายการของเราไดรั้บการจดัอนัดบัโดยผูช้มของ TNN 24 ใหเ้ป็นผูผ้ลิตรายการยอดเยีย่มของสถานี 

มกราคม พ.ศ. 2552 เปล่ียนเครือข่ายจาก Next Step TV มาเป็น ทรู วิชัน่ส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปล่ียนการ
ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุรนนัทว์นัน้ี” ซ่ึงเป็นรายการท่ีนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัธุรกิจทั้งในดา้นข่าว การให้แง่คิด 
ภาพจาํลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสต์ทูเดย  ์ทอล์ค” ซ่ึงเป็นรายการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 เร่ิมออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรูวิชัน่ ช่อง 7 (TNN 24) 
นาํเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผูว้ิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย ์และบางกอกโพสต์ รายการน้ีออกอากาศ
จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2552 
 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต ์ในช่ือ “Postscript รู้จริง รู้ทนั” ในรูปแบบ
การคุยข่าวประจาํวนั โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเน้ือหาในประเด็นสําคญัๆ ทางดา้นธุรกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24 
 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการท่ีออกอากาศทาง ทรูวิชัน่ ช่อง 8 (TNN 2) เพ่ือใหส้ามารถ
สร้างสรรคร์ายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ท่ีออกอากาศทางช่อง 5 ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รายการใหม่น้ีนาํเสนอเป็นคร้ังแรก
เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ ผลิตรายกายโดย กองบรรณาธิการ โพสตท์ูเดย ์
 ในส่วนของรายการวิทย ุเร่ิมโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 
โดยร่วมมือกบั บริษทั คลิก เรดิโอ จาํกดั การตดัสินใจคร้ังน้ีนาํมาสู่การสร้างห้องส่งวิทยุใหม่ เพ่ือให้สามารถจัด
รายการ “โพสตท์ูเดย ์เรดิโอ ทอลค์” ซ่ึงเป็นรายการสดได ้รายการน้ีนาํเสนอเน้ือหาและจดัรายการโดย โพสตท์ูเดย ์เร่ิม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  
 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชนัแนล มีเดีย จาํกดั ออกนิตยสารอเมริกนัยอดนิยม ใน
ภาคภาษาไทย ฉบบัใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผูอ้่านใหค้วามสนใจซ้ือหาในระดบัท่ีไดรั้บการบนัทึกให้
เป็นสถิติ นิตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จดัเป็นนิตยสารใหม่เพ่ือ “ความเป็นอยู”่ อยา่งแทจ้ริง เล่มแรก
ของประเทศไทย 

ในปี 2553 บางกอกโพสต์มุ่งมั่นขยายการนําเสนอเน้ือหาสาระสู่หลากหลายช่องทางการส่ือสาร โดย
นอกเหนือจากหนงัสือพิมพแ์ละฉบบัออนไลน์แลว้ ยงัเร่ิมจดัทาํข่าวและบทวเิคราะห์ข่าวภาษาองักฤษเป็นประจาํทุกวนั
ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิงหาคม 2553 บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพ์
รายแรกในประเทศไทยท่ีจดัทาํหนงัสือพิมพ ์3 มิติทั้งภาพข่าวและโฆษณา พฒันาการท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การ
ปรับองคก์รของฝ่ายบรรณาธิการข่าวให้ถึงพร้อมดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารหลายทางเตม็รูปแบบ และไดเ้ร่ิมปฏิบติัตาม
แผนงานผนวกรวม Outlook กบัเซ็กชัน่รายสัปดาห์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life 
เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับใหเ้ป็นเซ็กชัน่สาระพิเศษใหม่ Life ซ่ึงเปิดตวัเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกราคม 2554 

ทางดา้นโพสต ์ทูเดย ์ยงัคงรักษาตาํแหน่งผูน้าํตลาดหนงัสือพิมพธุ์รกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อม
ดว้ยพฒันาการสําคญัโดยการเขา้ร่วมผลิตข่าวกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 โดยจดัตั้งบริษทัโพสต ์นิวส์ จาํกดั ข้ึนเป็น
บริษทัยอ่ยเพื่อดาํเนินการ ส่วนเน้ือหาของหนังสือพิมพไ์ดมี้การปรับเปล่ียนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งข้ึน แต่
ยงัคงบุคลิกของโพสต ์ทูเดย ์ท่ีทาํข่าวใหง่้ายต่อการเขา้ใจอนันาํไปสู่การเสนอข่าวดว้ยกราฟฟิคมากยิง่ข้ึน 

สติวเดน้ท์ วีคล่ี กา้วเขา้สู่ปีท่ี 42 ดว้ยยา่งกา้วท่ีแข็งแกร่ง พร้อมมุ่งสู่ศกัราชใหม่ของการศึกษาภาษาองักฤษ
และความบนัเทิงในประเทศไทยดว้ยการออกแบบท่ีต่ืนตา การเปล่ียนแปลงการจดัวางหนา้และเน้ือหาสาระเพ่ือให้



 - 10 - 

นิตยสารมีความสดใหม่อยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะเขา้สู่ผูอ้่านกลุ่มใหม่ดว้ยทางเลือกใหม่ผา่นส่ือดิจิทลั โดยการปรับปรุง
เวบ็ไซต ์เพ่ิมขนาดของเครือข่ายสังคม และเพ่ิมเคร่ืองมือบนมือถือเพื่อทาํใหก้ารเรียนรู้กบัสติวเดน้ท ์วีคล่ี นั้นง่ายและ
สะดวก ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนหรือเวลาใดกต็าม 

แผนกดิจิทลั มีเดียเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกลยุทธ์ของ โพสต ์พบัลิชชิง ในการจดัส่งข่าวและขอ้มูลผ่าน
ช่องทางส่ืออนัหลากหลาย ในดา้นข่าวและขอ้มูลออนไลน์นั้น บางกอกโพสต ์ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติด
อนัดบัพอร์ทลัข่าวภาษาองักฤษชั้นนาํของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซ่ึง มีการเปิดตวั
บริการไดเร็กทอรีและแผนท่ีออนไลน์เพ่ือให้ขอ้มูลดา้นธุรกิจ ไลฟ์สไตล ์บนัเทิง อสังหาริมทรัพย ์และการศึกษาใน
ประเทศไทยปัจจุบนั นอกจากน้ีบางกอกโพสตอ์อนไลน์ยงัสามารถเขา้ชมผา่นมือถือและแอพพลิเคชัน่ในไอโฟน  ส่วน
ทางดา้นดิจิทลัคอนเทนท์ไดมี้การเปิดตวัหนังสือพิมพ์รายวนัฉบบัออนไลน์ท่ีสามารถให้บริการพิเศษท่ีเด่นๆ ได้
หลากหลาย อาทิ ไฟลเ์สียง แปลเน้ือหาข่าวเป็นภาษาต่างๆ บลอ็ก นอกจากน้ียงัเดินหนา้ให้บริการข่าวด่วนผ่าน SMS 
ทางมือถือทั้งในภาคภาษาองักฤษและภาษาไทย 

เซ็คชัน่ไลฟ์ เป็นเซ็คชัน่สารคดีใหม่ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตท่ี์ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนมกราคม 2554 ไดรั้บ
การตอบรับอยา่งดี หนงัสือพิมพบ์างกอกโสตย์งัเสนอข่าวในส่ือหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ืองโดยไดอ้อกนิตยสารดิจิตอล
ภาษาองักฤษรายเดือนช่ือ ไทยแพด็ เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา 
 หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยไ์ดจ้ดัเปิดตวั “โพสตท์ูเดยส์มาทไฟแนนท”์  เป็นส่ิงพิมพฉ์บบัพิเศษรายเดือนแทรก
ในหนงัสือพิมพเ์ม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเงินส่วนบุคคล และการบริหารจดัการความมัง่คัง่ มีการ
ดาํเนินการท่ีดีและไดข้ยายกลุ่มผูอ้่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  กิจกรรมของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยท่ี์
จดัร่วมกบัภาคการธนาคารเป็นการเพิ่มการขยายฐานผูอ้่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  การขยายตวัดา้น
มลัติมีเดียของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยใ์นสองปีท่ีผา่นมาจะช่วยสร้างกาํไรและการขยายตวัของยอดขายหนงัสือพิมพ์
ในปี 2555  

บริษทัไดเ้ปิดตวั หนงัสือพิมพ ์ M2F เม่ือวนัองัคารท่ี 11ตุลาคม 2554 ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย
แจกฟรี หนงัสือพิมพ ์M2F มียอดพิมพจ์าํนวน 400,000 ฉบบัต่อวนัและแจกจ่ายไปยงัจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลาง
กรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟใตดิ้น ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  

ผูอ้่านใหก้ารตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนงัสือพิมพ ์M2F อยา่งเกินความคาดหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพ ์ M2F  คือ กลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบยอด
พิมพแ์ละแจกหนงัสือพิมพโ์ดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบคร้ังแรกประมาณเดือน
พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการประกาศผลการสํารวจผูอ้่านของเนลสัน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะขอ้มูล
สําคญัสําหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในการขายโฆษณาดิสเพลย ์โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้โฆษณาท่ีไม่ไดล้ง
โฆษณากบัหนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย ์เช่นกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้อุปโภค ธุรกิจคา้ปลีก 
ธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่  และแฟชัน่ 

จากการท่ีหนงัสือพิมพเ์อม็ทูเอฟ เป็นท่ียอมรับอยา่งรวดเร็วในกลุ่มของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร บริษทั
ตดัสินใจท่ีจะปรับปรุงระบบหางานทางเว็บไซด์โดยเปิดรับลงโฆษณาหางานในหน้าM2FJob ร่วมกบัเวบ็ไซด ์
M2FJob.com 

นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยมีผลการดาํเนินงานท่ีดีในปี 2554 CLEO มีผลการดาํเนินการท่ีดีมากใน
แง่ของ รายไดโ้ฆษณา และยอดขาย  ELLE มีรายไดโ้ฆษณามากเป็นพิเศษ เป็นการยนืยนัถึงการเป็นท่ีหน่ึงในประเทศ
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ในดา้นแฟชัน่และความงาม แมว้า่จะมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงแต่  ELLE Decoration ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อยา่งเตม็ท่ี  

ฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดของ นิตยสาร Marie Claire ร่วมกนัจดังานมอบรางวลัดา้นความงาม
ประจาํปีคร้ังท่ี 1 ซ่ึงทาํใหมี้ความแขง็แกร่งในตลาดต่อผูล้งโฆษณาแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจดา้นความงาม   

นิตยสาร Martha Stewart Living ปิดทา้ยการดาํเนินงานปีท่ีสองดว้ยความสําเร็จในการจดังาน Martha 
Stewart Living Farmer’s Market ท่ี K Village และในปลายปี 2554 บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนบมีเดีย จาํกดั ได้
ออก นิตยสารฉบบัใหม่ช่ือ Science Illustrated ท่ีฉีกแนวจากนิตยสารสาํหรับผูห้ญิงในกลุ่ม  Science Illustrated  เป็น
นิตยสารของเดนมาร์ก ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพเ์ป็นภาษาทอ้งถ่ินจากทั้งหมด 22 ประเทศทัว่
โลก บริษทัไม่มุ่งหวงัจะหารายไดจ้ากการขายโฆษณาแต่จะเป็นรายไดท่ี้มาจากการจาํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั 

บริษทัไดข้ยายการให้บริการข่าวสารและขอ้มูลทางธุรกิจในดา้นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ  
เว็ปไซด์ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย  ์ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหน้าต่างของประเทศไทย  บริษทัขยายการให้บริการ
ข่าวสารขอ้มูล โดยการผลิตรายการโทรทศัน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
นอกจากน้ี บริษทัขยายการผลิตโดยร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ ผ่านบริษทัยอ่ยของบริษทั 
และรายการวทิยใุนภาคภาษาไทยกระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกดว้ย 
 
 3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัท 

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตมี์การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นผูน้าํส่ือภาษาองักฤษในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสามปีขา้งหนา้ เอเชียโฟกสัเป็นเซ็กชัน่ใหม่ท่ีครอบคลุมเน้ือหาธุรกิจ การลงทุน 
ความเป็นอยูข่องประชาชน และบุคคลระดบัแนวหนา้ในประเทศไทยกบัการเขา้มีส่วนร่วมในอาเซียน รวมทั้ง ญ่ีปุ่น 
จีน เกาหลีใต ้และอินเดีย หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตมี์การสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกข่าวกบัส่ือรายใหญ่ในเอเชีย โดยรวม
ถึงถึงเวบ็ไซตซ่ึ์งไม่เพียงจะเป็น “หนา้ต่างสู่ประเทศไทย” แต่จะเป็น “หนา้ต่างสู่อาเซียน” บางกอกโพสตอ์อนไลน์
ยงัคงรักษาส่วนแบ่งเวบ็ไซต์ข่าวภาษาองักฤษท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในประเทศไทย ทั้งทางเวบ็ไซต์หลกั เวบ็ไซต์ใน
โทรศพัทมื์อถือ และแทบ็เลต็ แอพพลิเคชัน่ 

หนังสือพิมพโ์พสต์ทูเดยมี์การพฒันาคอนเทนต์และการขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง นอกจากการจดังาน 
โพสต์ทูเดย ์อินเวสต์เมนต์ เอ็กซ์โป เป็นประจาํทุกปีแลว้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพโ์พสต์ทูเดยไ์ดร่้วมมือกบั
ธนาคารกสิกรไทยในการจดังาน “โพสตท์ูเดย ์เค เอสเอ็มอี และเฟรนไชส์ เอ็กซ์โป” เป็นการจดังานทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั โพสตท์ูเดยอ์อนไลน์ไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางในสังคมออนไลน์เน่ืองมาจากมีการเสนอข่าว
ภายในประเทศและข่าวธุรกิจท่ีเท่ียงตรงอยา่งเป็นกลาง 

หนงัสือพิมพ ์M2F เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยแจกฟรี หนงัสือพิมพ ์M2F พิมพจ์าํนวน 400,000 ฉบบั
ต่อวนัและแจกจ่ายไปยงัจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงเส้นทางขนส่งมวลชนตั้งแต่วนัจนัทร์
ถึงวนัศุกร์ ผูซ้ื้อส่ือโฆษณาเร่ิมให้ความสนใจท่ีจะลงโฆษณามากข้ึนในไตรมาสส่ี ภายหลงัการประกาศผลการ
ตรวจสอบยอดพิมพแ์ละแจกจ่ายหนงัสือพิมพค์ร้ังท่ีสอง เม่ือมีผูอ้่านหนงัสือพิมพ ์M2F อยา่งกวา้งขวางแลว้ ในส่วน
ของเวบ็ไซตก์ารจดัหางานของบริษทัไดเ้ปิดตวั M2F จ๊อบออนไลน์เพ่ือขยายไปยงักลุ่มผูอ้่านท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีเพ่ิงเร่ิม
ทาํงานและท่ีเพ่ิงจบใหม่ 

สติวเดน้ท์ วีคล่ี  ยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนทัว่ประเทศและกา้วเขา้สู่ยุค
ดิจิตอลเป็นสติวเดน้ วคีล่ี เวบ็ไซต ์และเฟซบุ๊กกมี็จาํนวนผูอ้่านรายใหม่เพ่ิมข้ึนทุกสัปดาห์ 
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นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย มีผลการดาํเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยนิตยสารแอล คลีโอ และแมรี 
แคลร์ ประสบความสําเร็จอยา่งสูงในปีน้ี บริษทัโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคา้ ยงัคงครองส่วนแบ่งตลาดนิตยสาร
ผูห้ญิงต่างประเทศดว้ยผูอ้่านท่ีมากท่ีสุด 

ธุรกิจโทรทศัน์ซ่ึงประกอบดว้ยรายการโทรทศัน์ ช่อง 5 ทรูวิชชัน่ ทีเอน็เอน็ 24 รายการวทิยคุล่ืน FM 101 
และการร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 มีการขยายตวัในการผลิตและการขาย
โฆษณาอยา่งต่อเน่ือง 

 
ประเภท ช่ือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

หนังสือพมิพ์   
     หนงัสือพิมพร์ายวนั      BANGKOK POST บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
     หนงัสือพิมพร์ายวนั โพสตท์ูเดย ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
     หนงัสือพิมพร์ายวนั M2F บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
     หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ STUDENT WEEKLY บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
งานพมิพ์เชิงพาณิชย์ งานบริการพิมพ ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
   
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาองักฤษ) GURU (รายสัปดาห์) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
 THEMAGAZINE (รายปักษ)์ 

LIFE (รายวนั) 
SPECTRUM (รายสัปดาห์) 
BRUNCH  (รายสัปดาห์) 

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

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย) สมาทไฟแนนท ์(รายเดือน) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
เวบ็ไซด์หางาน M2F 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 
 SCIENCE ILLUSTRATED บจก. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
      CLEO  บจก. โพสต-์เอซีพี  
 
 

MARIE CLAIRE  บจก. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 
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ประเภท ช่ือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์
รายการโทรทศัน์ กระชบัวงข่าว 

ธุรกิจติดดาว 
บอกข่าวเล่าเร่ืองกบัออมสิน 
(ออกอากาศจนถึง ต.ค. 2555) 
เขา้ใจ “MICE”  
(ออกอากาศจนถึง ต.ค. 2555) 
ร้อยแปดพนัเกา้กบัธนาคารออมสิน 
เติมฝันปันนํ้าใจ สานสายใยชุมชน 
(ออกอากาศจนถึง ก.ย. 2555) 
ฮาร์ดคอ ข่าว 
(เร่ิมออกอากาศ ม.ค. 2555) 
ร่วมผลิตข่าวใหส้ถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 

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

 รายการวทิยุ โพสตท์ูเดย ์เรดิโอ ทอลค์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
             100.00%   100.00%                         40.00%                              51.00% 
                                        
             
          
 

 
                                70.00%                           51.00%                                         49.00% 

 
 

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั และไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้มากเกินกวา่ 10% 

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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3.3 รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปีทีผ่่านมา 
           (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ ดาํเนินการโดย % การถือหุน้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์
งานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์
นิตยสารฉบบัแทรก 
เวบ็ไซดห์างาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทศัน์และวทิย ุ

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง  

 
 

100.0 

 
 

1,415.7 

 
 

86.7 

 
 

1,584.0 

 
 

85.6 

 
 

1,621.7 

 
 

81.3 

 
 

2,075.0 

 
 

86.0 

ผลิตนิตยสาร Elle,  
Elle Decoration, 
Martha Stweart 
Living, Science 
Illustrated 
Marie Claire  
 
Cleo 
ผลิตรายการข่าว 

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

100.0 
 
 
 
 

100.0 
 

70.0 
51.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

217.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

266.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

372.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

338.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.0 
รวมทั้งส้ิน*   1,632.9     100.0   1,850.5     100.0   1,994.5     100.0 2,413.2 100.0 

* รวมรายไดอ่ื้น 

4.    การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
4.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

4.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษทัเป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ "Bangkok Post" หนงัสือพิมพธุ์รกิจ
รายวนัภาษาไทย “โพสตท์ูเดย”์ หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษรายสัปดาห์ “Student Weekly"  นิตยสารฉบบั
แทรก นอกจากน้ี บริษทัยงัรับจา้งพิมพง์านทัว่ไป รวมทั้งส่ิงพิมพข์องกิจการและของบริษทัในเครือ และ
ให้บริการข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทุกชนิด รวมทั้ งการให้บริการข่าวสารข้อมูลทาง
โทรทศัน์และวทิย ุ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 หนงัสือพิมพ ์Bangkok Post เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีนาํเสนอข่าวในลกัษณะเป็นกลาง   มีการ

ตีพิมพบ์ทวิพากษว์ิจารณ์ท่ีตรงประเดน็ เสริมดว้ยบทความท่ีวิเคราะห์เจาะลึกทั้งในส่วนของข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม  
ยงัคงรักษาตาํแหน่งหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษอนัดบั 1 ของประเทศไทยไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ทั้ง
ในแง่ของผูอ้่าน ยอดขาย และโฆษณา มีการเพ่ิมการรายงานข่าวให้ครอบคลุมธุรกิจทั้งในเอเชีย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน ดว้ยการเปิด Asia Focus ให้เป็นเซ็กชัน่พิเศษออกทุกวนัจนัทร์ มี
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เน้ือหาครอบคลุมข่าวธุรกิจและการลงทุน โดยเนน้ไปท่ีองคก์รธุรกิจชั้นนาํของไทยท่ีขยายธุรกิจ
เขา้ไปในเอเชียและกลุ่มอาเซียน ประวติัเร่ืองราวเก่ียวกบันักธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชียและ
กลุ่มอาเซียน รวมทั้งข่าวไลฟ์สไตลต่์างๆ ของกลุ่มอาเซียน ญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต ้และอินเดีย เซ็ก
ชัน่ใหม่น้ีถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงของบางกอกโพสตใ์นการขยายการนาํเสนอข่าวใหค้รอบคลุมกลุ่ม
อาเซียนและภูมิภาค เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 
2558  

 หนงัสือพิมพ ์ “โพสตท์ูเดย”์   เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยท่ีนาํเสนอข่าวธุรกิจดว้ย
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีการนาํเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง บทวิเคราะห์ 
บทแสดงความคิดเห็น เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของบุคคลท่ีน่าสนใจ ส่ิงสําคญัท่ีสามารถดึงดูดใจ
กลุ่มผูอ้่านท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจและผูบ้ริหารมืออาชีพ คือ การเพ่ิมการรายงานข่าวทางการเมือง 
สังคม และไลฟ์สไตล์ ยิ่งไปกว่านั้ น โพสต์ทูเดย์กาํลังจะเพ่ิมเน้ือหาข่าวท่ีคัดสรรเจาะลึก
โดยเฉพาะสาํหรับนกัธุรกิจไทย เพ่ือไดติ้ดตามและทราบถึงโอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นอกจากน้ี โพสตท์ูเดยย์งัปรับปรุงเน้ือหาของฉบบัสุดสัปดาห์ และเตรียมเปิดตวันิตยสารแทรก
พิเศษฉบับใหม่ ช่ือ @Weekly ออกเป็นประจาํทุกวนัเสาร์ โดยเน้นข่าวและประเด็นท่ี
เก่ียวกบัไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ครอบคลุมข่าวบนัเทิง ดารา อาหาร ความงาม ตกแต่งบา้น 
ท่องเท่ียว และสรุปข่าวต่างๆ นิตยสาร @Weekly นอกจากแทรกไปกบัหนงัสือพิมพแ์ลว้ ยงั
กระจายแจกฟรีตามแหล่งไลฟ์สไตลย์อดนิยมต่างๆ ดว้ย 

 หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ Student Weekly เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษสาํหรับเดก็ในวยัเรียน 
และกลุ่มวยัรุ่น เน้ือหาประกอบดว้ย คอลมัน์ข่าว การ์ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์ดาราดงั 
โดยทั้งหมดน้ีจะใชภ้าษาองักฤษท่ีง่ายต่อการอ่าน  
Student Weekly ไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิตอลดว้ยพนัธกิจในการนาํคุณภาพสูงสุดของการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษมาสู่ผูอ้่านและนกัเรียนในทุกรูปแบบของการส่ือสาร Student Weekly ยงัคง
มองเห็นโอกาสท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน จากการท่ีโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาของ
ไทยเตรียมตวัเพ่ิมศกัยภาพทางภาษาองักฤษ ใหพ้ร้อมเขา้สู่ AEC ในอนาคตอนัใกล ้
แมว้า่หนงัสือพิมพ ์Student Weekly ยงัคงเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน
ไทยทัว่ประเทศ แต่ฉบบัดิจิตอล ออนไลน์ และเครือข่ายส่ือสังคมต่างๆ กก็าํลงัเพ่ิมความสาํคญั
ข้ึนเร่ือยๆ ในกลุ่มผูอ้่าน เวบ็ไซตแ์ละหนา้เฟซบุ๊กของ Student Weekly ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน 
มีผูอ่้านใหม่เพ่ิมข้ึนหลายพนัทุกสัปดาห์  และจะเปิดตวัแอพพลิเคชัน่ใหม่ๆ อีกในปี 2556  

 นิตยสารไลฟ์สไตลภ์าษาองักฤษ กรููแทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตทุ์กวนัศุกร์ 
 นิตยสารรายปักษภ์าษาองักฤษ เดอะแมกกาซีน แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
 หนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย M2F แจกฟรีทุกวนัจันทร์ – ศุกร์ พฒันาการของธุรกิจ

หนงัสือพิมพท่ี์ถือวา่สาํคญัท่ีสุดในปี 2555 คือ ความสาํเร็จของหนงัสือพิมพร์ายวนัแจกฟรี M2F 
ท่ีมียอดการพิมพท่ี์ไดรั้บการรับรองถึงกว่า 400,000 ฉบบัต่อวนั (ตรวจสอบปีละ 4 คร้ัง โดย 
HKABC) ทาํให้ M2F เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ยอดจ่ายแจกสูงสุดในศูนยก์ลางกรุงเทพมหานคร และ
เป็นหนงัสือพิมพแ์จกฟรีเพียงฉบบัเดียวในกรุงเทพฯ มียอดผูอ้่านสูงถึงกวา่ 2 ลา้นคน ทาํใหเ้พียง
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ปีแรกของการดาํเนินงาน M2F ก็สามารถกา้วข้ึนเป็นส่ือในความนิยมของกลุ่มคนทาํงานระดบั
มืออาชีพในเมือง ท่ีมีอาํนาจในการใชจ่้ายสูง 
หลงัไดรั้บการตรวจสอบยอดพิมพค์ร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2555 รายไดจ้ากโฆษณาของ M2F 
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง จนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2555 M2F 
สามารถดึงดูดผูโ้ฆษณาได้อย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและ
ร้านอาหาร  ร้านค้าปลีก  หรือแม้แต่เคร่ืองด่ืมประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ธนาคาร และรถยนต ์ความสาํเร็จทางธุรกิจของ M2F จะเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั
ของการเติบโตทางธุรกิจหนงัสือพิมพข์องบริษทัต่อไปในอนาคต 
เพ่ือเพิ่มการมีส่วนร่วมของผูอ้่านและเพิ่มรายไดจ้ากโฆษณาและสปอนเซอร์ หนงัสือพิมพทุ์ก
ฉบบัจึงยงัคงจดังานอีเวน้ทต่์างๆ โดยยึดความแขง็แกร่งดา้นเน้ือหาข่าวของหนงัสือพิมพแ์ต่ละ
ฉบบัเป็นฐาน หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตจ์ดังาน Luxury Living 2 คร้ัง เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแสดง
โครงการอสังหาระดบัไฮเอนด ์และสินคา้ระดบัหรูของผูโ้ฆษณา งาน Bangkok Career Expo 
จดัข้ึนในเดือนกรกฎาคม เพ่ือจุดนดัพบใหผู้ก้าํลงัหางานและบริษทัท่ีตอ้งการรับสมคัรพนกังาน
ไดพ้บกนัโดยตรง ส่วนโพสตท์ูเดยมี์การจดังานประจาํปี Post Today Investment Expo เพ่ือ
แสดงศกัยภาพของอุตสาหกรรมทางดา้นบริการทางการเงิน นอกจากน้ี ยงัร่วมมือกบัธนาคาร
กสิกรไทย จดั K-SME Expo อีก 2 คร้ัง ท่ีกรุงเทพฯ และอุดรธานี  ส่วน M2F มีงาน M2F Smart 
Vote สาํหรับพนกังานในบริษทัต่างๆ ไดร่้วมสนุก และงาน M2F Songkran Festival เพ่ือความ
สนุกสนานของครอบครัว กิจกรรมพิเศษทั้งหมดไดรั้บความสําเร็จ เพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทั และ
ช่วยสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งระหวา่งผูอ้่านและผูโ้ฆษณา  

 นิตยสารรายเดือนภาษาไทยสมาทไฟแนนท ์แทรกในหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์
 เว็บไซด์หางานอจัฉริยะ www.jobjob.co.th  มีเคร่ืองมือพิเศษเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่

ผูส้มคัรงานและผูรั้บสมคัร 
 เวบ็ไซดห์างาน www.M2Fjob.com  เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้มคัรงานและผูรั้บสมคัร 
 ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 รายการออกอากาศทางโทรทศัน์  

- รายการ “กระชบัวงข่าว” ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น. ทางช่อง 07  TNN 24  
เป็นรายการเล่าข่าวประเดน็ต่างๆท่ีอยูใ่นความสนใจผูช้ม ใหส้าระความรู้ต่างๆมากมาย เร่ิม
ออกอากาศวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 

- รายการ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ออกอากาศทุกวนัศุกร์ ทางททบ. 5 เป็นรายการนาํเสนอธุรกิจ
แปลกใหม่แก่ผูช้ม พร้อมดว้ยเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือใหผู้ช้มสามารถนาํ
ขอ้มูลไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้รายการน้ีออกอากาศจนถึงปลายเดือนมกราคม 2554 

- รายการ "ธุรกิจติดดาว" ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทางททบ.5  เป็น
รายการเสนอเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ เก่ียวกบัอาชีพและการใหบ้ริการ ท่ีมีความโดดเด่น สร้าง
งานกระจายรายได ้สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัผูช้ม เร่ิมออกอากาศ วนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2554 
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- รายการ “บอกข่าวเล่าเร่ืองกบัออมสิน” ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ถึงพุธ เวลา 21.20-21.30 น. 
ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็นรายการสารคดีสั้น 2 นาที ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการและ
ภารกิจดา้นสังคมของธนาคารออมสิน เร่ิมออกอากาศวนัท่ี 1 เมษายน 2554 ไปจนถึง 
ตุลาคม 2555 

- รายการ “เขา้ใจ MICE” ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดีถึงวนัศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 21.20-
21.30 น. ออกอากาศทางช่อง NBT (สทท.11) เป็นรายการสารคดีสั้น 2 นาที ให้ความรู้
เก่ียวกบัอุตสาหกรรม "MICE" เร่ิมออกอากาศวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ไปจนถึงตุลาคม 2555 

- รายการ “ร้อยแปดพนัเกา้กบัธนาคารออมสิน” ออกอากาศทุกวนัเสาร์ เวลา 12.50-13.00 น. 
ทางช่อง NBT (สทท.11)  เป็นรายการสารคดีสั้น 10 นาทีให้ความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ
และภารกิจดา้นสังคมของธนาคารออมสิน เร่ิมออกอากาศวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

- รายการ “เติมฝันปันนํ้ าใจ สานสายใยชุมชน” (ธกส.) ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวลา 
17.40 น. ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็นรายการสารคดีสั้น 2 นาที ใหค้วามรู้เก่ียวกบัพนัธกิจ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เร่ิมออกอากาศวนัท่ี  1 กนัยายน 2554 ไปจนถึง 
กนัยายน 2555 

- รายการ “ฮาร์คอ ข่าว” ออกอากาศวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 18.00-18.30 น. ทางททบ.
5  เป็นรายการพดูคุยข่าว สัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเก่ียวกบัประเด็นท่ีอยูใ่นความ
สนใจในแต่ละวนั (บริษทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตรายการแต่เป็นผูข้ายเวลาโฆษณาในรายการ
เท่านั้น)  เร่ิมออกอากาศวนัท่ี 1 มกราคม 2555 

- รายการ “โพสต์ทูเดย ์เรดิโอ ทอล์ค” ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ทางสถานีวิทยุ  FM 
101 ซ่ึงเป็นรายการสด มีเน้ือหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบดา้น  ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบนัเทิง
นาํเสนอเน้ือหาและจดัรายการโดยบรรณาธิการข่าวสาขาต่างๆ หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์เร่ิม
ออกอากาศในเดือนเมษายน 2552 

ธุรกิจโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงของบริษทัในปี 2555 เติบโตข้ึนทั้งในดา้นการผลิตและ
การขายโฆษณา ดว้ยคุณภาพการผลิตมืออาชีพและกลยุทธ์การตลาดท่ีแข็งแกร่ง  ทาํให้กลุ่ม
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสามารถสร้างช่ือเสียงให้บริษทัและได้รับการยอมรับอย่าง
กวา้งขวางในอุตสาหกรรมออกอากาศและการกระจายเสียงของประเทศไทย ในปี 2555 ธุรกิจ
โทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงของบริษทัสามารถทาํรายไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 230 ลา้นบาท 
ปี 2555 ธุรกิจโทรทศัน์ยงัคงดาํเนินธุรกิจใน 3 กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์แรก คือ การเช่าเวลากบั
สถานีฟรีทีว ีเพ่ือผลิตรายการข่าวและขายโฆษณา ซ่ึงรวมถึงสถานีโทรทศัน์ช่อง 5 ช่อง 11 และ 
TNN 24 ผลิตรายการต่างๆ เช่น ธุรกิจติดดาว กระชบัวงข่าว และ Hardcore ข่าว ซ่ึงเป็นรายการ
ใหม่ล่าสุด ออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ทางช่อง 5 ส่วนรายการข่าวของเราก็ไดรั้บความนิยม
และยงัคงมีจาํนวนผูช้มรายใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
กลยุทธ์ท่ี 2 คือ การร่วมผลิตข่าวกบัสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในนาม บริษทั 
โพสต ์นิวส์ จาํกดั ซ่ึงไดส้ัมปทานผลิตรายการข่าววนัละ 8 ชัว่โมงให้กบัสถานีโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 ส่วนกลยุทธ์ท่ี 3 คือ โทรทศัน์ดาวเทียม ท่ีบริษทัมีเป้าหมายท่ีจะก่อตั้ง
สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมของตวัเองในปี 2556  
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ส่วนธุรกิจวิทยกุระจายเสียง บริษทัยงัคงดาํเนินการทั้งในรูปแบบการร่วมทุนกบั บริษทั แฟลช 
นิวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตข่าวธุรกิจทางวทิยรุะดบัแนวหนา้ และรูปแบบการร่วมมือกบัพนัธมิตร 
บริษทั คลิกเรดิโอ จาํกดั คล่ืน FM 101 ผลิตรายการโพสตท์ูเดย ์เรดิโอ ทอลค์ สถานีวิทย ุFM 
101 ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งอยา่งกวา้งขวาง 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ย 
 Elle  เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามระดบัสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบบัภาษาไทยมี

รูปแบบเช่นเดียวกบั Elle ทัว่โลกท่ีเนน้ทางดา้นแฟชัน่  ความงาม  การดูแลสุขภาพ การแนะนาํ
เก่ียวกบัสูตรอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวในดินแดนต่างๆทัว่โลก และแบบแผนการดาํเนินชีวติใน 
รูปแบบของคนไทย  Elle เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามในรูปแบบท่ีแปลกตา ทนัสมยั มี   
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 Elle Decoration เป็นนิตยสารเพ่ือการตกแต่งบา้นระดบัสากลท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก เน่ืองจากมี Elle 
Decoration ฉบบัภาษาต่างๆ อยูใ่นเครือข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration 
ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็น Elle Decoration ฉบบัท่ี 13 ของโลก Elle Decoration เป็นนิตยสารเพ่ือ
การตกแต่งบา้นท่ีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพดว้ยความพิถีพิถนั  Elle Decoration ฉบบั
ภาษาไทยมีสัดส่วนของขอ้มูลจากต่างประเทศและเร่ืองราวท่ีผลิตและถ่ายทาํในเมืองไทยนาํมา
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัทั้งเร่ืองราวและรูปภาพของท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยมจากทัว่ทุก
มุมโลก หลากหลายความคิดในการนําเคร่ืองเรือนและของใช้เก่าๆ มาประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่ 
แปลกตาและแหล่งช็อปป้ิงสินคา้เพ่ือการตกแต่งจากทัว่เมืองไทย เหมาะกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่ของ
คนไทยท่ีช่ืนชอบในการตกแต่งบา้นอยา่งแทจ้ริง 

 Marie Claire ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 ในคร้ังแรกเป็นการร่วมทุนกบั Marie Claire 
Album (MCA) ประเทศฝร่ังเศส (ปัจจุบนับริษทัถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 100 เปอร์เซ็นต)์  
เป็นนิตยสารแฟชัน่และความงามภาษาไทยท่ีมีรูปแบบและ  เน้ือหาท่ีทนัสมยั 

 Martha Stewart Living ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นนิตยสารเพ่ือ “ความเป็นอยู”่ 
อยา่งแทจ้ริงเล่มแรกของประเทศไทย 

 Science Illustrated  ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นนิตรสารท่ีนาํเสนอเร่ืองราวรอบดา้น
เก่ียวกบัโลกวิทยาศาสตร์และวฒันะรรม ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายสําหรับคนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจ
ดา้นวทิยาศาสตร์ 

ในปี 2555  นิตยสารทุกฉบบัไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากจุดแขง็ท่ีครองใจผูอ้่านและผู ้
โฆษณามาขยายโอกาสและช่องทางสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมพนูข้ึนจากการจดัอีเวน้ท ์งาน Elle Fashion 
Week, Marie Claire Beauty Awards, CLEO 50 Most Eligible Bachelors, Elle Decoration Young 
Talent Design Project, Martha Stewart Living Farmers’ Market และ Science Week ต่างไดรั้บ
ความสาํเร็จอยา่งสูงในการเพ่ิมรายไดจ้ากสปอนเซอร์ จาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน รวมทั้งการสร้างการรับรู้
แบรนดข์องนิตยสารแต่ละฉบบัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน งาน ELLE Fashion Week 2012 สร้างสถิติมี
จาํนวนผูเ้ขา้ชมงานสูงสุด และมีรายไดจ้ากผูส้นบัสนุนการจดังานสูงท่ีสุดตั้งแต่มีการจดัอีเวนทม์า 
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ผลิตภณัฑข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 Cleo เป็นนิตยสารภาคภาษาองักฤษท่ีเร่ิมวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดว้ย นิวซีแลนด ์

สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นลาํดบั สาํหรับฉบบัภาษาไทยนั้นเป็นประเทศท่ี 5 ท่ีไดพิ้มพแ์ละวาง
จาํหน่าย ซ่ึงสามารถครองความนิยมในหมู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยบุคลิกพิเศษของ Cleo ท่ี
ตรงกับอธัยาศยัใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความมีชีวิตชีวาชอบ
สนุกสนานพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ใส่ใจท่ีจะปรับปรุงและเพ่ิมพูนเสน่ห์ให้กับตัวเอง 
นอกจากน้ี Cleo ยงัมีรูปเล่มสีสันสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดบัสากล 

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 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 ลา้น 
บาท 

ร้อยละ ลา้น 
บาท 

ร้อย 
ละ 

ลา้น 
บาท 

ร้อย 
ละ 

ลา้น 
บาท 

ร้อย 
ละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา 1,065.4 65.2 1,287.2 69.56 1,464.5 73.43 1,855.3 76.89 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ 454.8 27.9 447.3 24.17 428.3 21.47 437.5 18.13 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์ 90.1 5.5 80.6 4.36 70.6 3.54 82.5 3.42 

รายไดอ่ื้น ๆ 22.6 1.4 35.4 1.91 31.2 1.56 37.9 1.57 

รวมรายได ้ 1,632.9 100.0 1,850.5 100.0 1,994.5 100.0 2,413.2 100.0 

ร้อยละของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) จากปีก่อน 

  
  (12.12) 

  
13.36 

  
7.78 

  
20.99 

 
4.1.4 วฏัจกัรของการประกอบธุรกิจ     การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล 
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4.2 การตลาด 
การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการให้บริการท่ีดีเป็นหัวใจของการดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัขายเน้ือท่ี

โฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกคา้หรือผ่านตวัแทนบริษทัโฆษณา การขายหนังสือพิมพข์ายโดยผ่านตวัแทน หรือท่ีเรียกว่า
เอเยน่ตห์นงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนั้น บริษทัมีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  
 4.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด 

1. กลยทุธ์ท่ีสาํคญั 
 การจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
 บริษทัรับสมคัรทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือนสําหรับหนังสือพิมพบ์างกอก

โพสต์ และโพสต์ทู เดย์ โดยสมาชิกจะได้ราคาตํ่ ากว่ามากเม่ือเทียบกับการซ้ือตามแผง
หนังสือพิมพ ์นอกจากนั้นยงัมีการแจกแถมของขวญัหรือของสมนาคุณต่างๆ แก่สมาชิกโดย
ตลอดตามโอกาสต่างๆ สาํหรับการขายโดยผา่นเอเยน่ต ์มีการใหส่้วนลดประมาณร้อยละ 28 ของ
ราคาขายปลีกหนงัสือพิมพ ์ส่วนหนงัสือพิมพ ์M2F แจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การขายโฆษณา  
 มีส่วนลดใหก้บับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซ้ือหนา้โฆษณาแต่ละคร้ัง และโบนสัตอนส้ินปี 

2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   
จุดเด่น  : 
 ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยช่ือ “บางกอก โพสต”์ 

ตั้งมานานถึงกวา่ 60 ปี และเป็นหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย 
 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ผา่นการตรวจสอบรับรองยอดการจาํหน่ายจาก 

Audit Bureau of Circulation และหนงัสือพิมพ ์M2F  เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ผา่นการตรวจสอบยอด
พิมพแ์ละแจกหนงัสือพิมพโ์ดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation 

 บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษท่ีมียอดจาํหน่ายสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
 โพสตท์ูเดย ์เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยท่ีมีการวางตาํแหน่งสินคา้ใหเ้หมาะสมกบันกั

ธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงท่ีผา่นมากไ็ดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็น
หนงัสือพิมพท่ี์เติบโตเร็วท่ีสุด และมีผูอ้่านมากท่ีสุดของกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจรายวนั 

จุดดอ้ย : 
 รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทั ส่วนใหญ่ยงัข้ึนอยูก่บัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

3.   ลูกคา้เป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 ลูกคา้ดา้นโฆษณา ไดแ้ก่ บริษทั ห้างร้านทัว่ ๆ ไปท่ีตอ้งการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ทั้งการ

โฆษณาผลิตภณัฑ์ ทาํประชาสัมพนัธ์ให้แก่บริษทัต่างๆ  การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่  การ
โฆษณารับสมคัรงาน ฯลฯ 

 ลกูคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์แบ่งเป็น 
 ลกูคา้เอเยน่ต ์ 53 % 
 ลกูคา้ประเภท Bulk Sales 19 % 
 ลกูคา้ประเภทสมาชิก 28 % 

 ลกูคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ ซ่ึงจะมีทั้งลกูคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้ท่ี
เป็นบริษทัในเครือ 
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4.   นโยบายการตั้งราคา 
 ประเภทโฆษณา   จะไม่ใชน้โยบายการตดัราคากบัคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม Price List ซ่ึงโดย

ปกติจะสูงกวา่ราคาค่าโฆษณาของหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัอ่ืนเลก็นอ้ยเน่ืองจากผลิตภณัฑ์
ของบริษทัคุณภาพดี และมีลูกคา้ท่ีแน่นอนดงันั้นลูกคา้ท่ีลงโฆษณากบับริษทั สามารถมัน่ใจได้
ว่าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะสอดคล้องกับ
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยฉบบัหลกัๆ การกาํหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปดว้ย 

 ประเภทการขายส่ิงพิมพ ์   นโยบายการตั้งราคาจะข้ึนอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์
 ประเภทงานบริการการพิมพ ์  นโยบายการตั้งราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ แต่ยงัคง

คุณภาพงานพิมพท่ี์ดีไวเ้สมอ 
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 แบ่งเป็นลูกคา้ท่ีลงโฆษณา

ผา่นเอเยน่ตซ่ึ์งจะไดรั้บส่วนลดประมาณร้อยละ 15 และลกูคา้รายยอ่ยท่ีลงโฆษณากบับริษทัโดยตรง 
2.  ลกูคา้ดา้นการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์สัดส่วนของลูกคา้แต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดงัน้ี 

     สัดส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉล่ียในแต่ละปี (%) 
ประเภท ปี 2555 2554 2553 2552 

เอเยน่ต ์ 53               51               53               53 
Bulk Sales 19               20               18               17 
สมาชิก 28               29               29               30 
รวม 100             100             100             100 

 
3. ลกูคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัในเครือและลกูคา้ภายนอก 

 
4.2.4 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ  

 - - ไม่มี - -  
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4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ มีรายไดค้่าโฆษณาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 จากปี 2554 เปรียบเทียบกบัผลสาํรวจ

ของ เอซี เนลสัน ท่ีระบุวา่ การใชจ่้ายค่าโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพโ์ดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 รายไดโ้ฆษณาส่วนใหญ่
ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมต่างประเทศ รถยนต ์ และอสังหาริมทรัพยร์ะดบัสูง รายได้
โฆษณาคลาสิฟายยงัคงซบเซา ยอดขายหนงัสือพิมพล์ดลงร้อยละ 7.1  หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ดพ้ฒันาเซ็กชัน่ 
เอเชียโฟกสั ซ่ึงออกทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยมีเน้ือหาครอบคลุมข่าวในภมิูภาคอาเซียน รวมถึงประเทศท่ีมี
ความสาํคญัทางธุรกิจส่ีประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต ้และอินเดีย 

รายไดโ้ฆษณาทั้งหมดของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.5 จากปี 2554 โดยผูล้งโฆษณาหลกัจะ
เป็น ธนาคารพาณิชย ์ กองทุนรวม ประกนัภยั ยานยนต ์ และคอนโดมิเนียม ยอดขายหนงัสือพิมพล์ดลงร้อยละ 7 
หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยมี์การพฒันาหลกัในเร่ืองของเน้ือหาคอนเทนท ์ จะเพ่ิมเซ็กชัน่ยอ่ยในเร่ืองวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะเร่ิมลงในฉบบัฉลองครบรอบ 10 ปีในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
เป็นฉบบัแรก 

หนงัสือพิมพ ์ M2F มีการแจกจ่ายอยา่งเตม็ท่ีดว้ยจาํนวนการผลิตและการกระจายหนงัสือพิมพเ์ฉล่ียมากกวา่ 
400,000 ฉบบัต่อวนั โดยคาดวา่มีผูอ่้านประมาณ 2 ลา้นคน โดยเฉพาะศนูยก์ลางธุรกิจและใจกลางกรุงเทพมหานคร มี
การแจกทุกวนัยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  หนงัสือพิมพ ์ M2F เป็นท่ียอมรับจากผูอ้่านอยา่ง
รวดเร็วเน่ืองจากหนงัสือพิมพ ์ M2F มีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชชี้วติในเมือง และการแจกจ่ายไดถู้กตรวจสอบโดยมี The 
Hong Kong Audit Bureau of Circulation Limited เป็นผูต้รวจสอบและยนืยนัจาํนวนการแจกจ่ายกระจายหนงัสือพิมพ ์
นอกจากน้ี หนงัสือพิมพ ์ M2F ยงัไดรั้บการตอบรับท่ีดีกบัผูล้งโฆษณา และเอเจนซ่ี ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีจากการลง
โฆษณา โดยโฆษณาหลกัของหนงัสือพิมพ ์ M2F เป็นกลุ่มสินคา้อุปโภค อาหาร และเคร่ืองด่ืม สินคา้ขายปลีก สินคา้
แฟชัน่ต่างๆ และบริการทางการเงินท่ีเหมาะกบักลุ่มผูมี้รายไดห้ลากหลาย และคอนโดมิเนียมตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
 ธุรกิจนิตยสารยงัคงทาํกาํไรหลกัใหก้บักลุ่ม โดยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 จากปี 2554 เปรียบเทียบกบัผล
สาํรวจของ เอซี เนลสัน ท่ีระบุวา่ การใชจ่้ายค่าโฆษณาในกลุ่มนิตยสารโดยรวมลดลงร้อยละ 10 นิตยสารคลีโอ และ
แอล มีกาํไรสูงท่ีสุดตั้งแต่เปิดดาํเนินการ แอล เดคคอเรชัน่ และแมรี แคลร์ ทาํกาํไรไดเ้ลก็นอ้ย ส่วนนิตยสารมาร์ธา 
สจวร์ต ลิฟวิ่ง และไซแอนซ์  อิลลสัเตรเตด็ ยงัคงขาดทุนอยู ่ บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั มีรายไดร้วม
ของกลุ่มนิตยสารในเครือทั้งหมดจาํนวน 480 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดม้ากท่ีสุดในกลุ่มนิตยสารในประเทศไทย 
 ไตรมาสท่ีส่ีของปี 2555 บริษทัไดย้า้ยหน่วยการผลิตส่ิงพิมพพ์าณิชยจ์ากสาํนกังานใหญ่คลองเตย ไปยงัศนูย์
การพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายท่ีถนนบางนา-ตราด เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทาํงาน รองรับการเติบโตขยายธุรกิจท่ีสาํนกังานใหญ่
คลองเตย 
 สาํหรับในปี 2556 บริษทัมีการพฒันาสินคา้ดิจิตอล และเวบ็ไซตห์างานเพ่ิมเติม เร่ิมตน้การปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีทาํงาน และระบบการทาํงานของทุกส่ือ นอกจากน้ี บริษทัยงัลงทุนขยายธุรกิจโทรทศัน์ รวมทั้งก่อสร้าง
สถานท่ีสตดิูโอถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ และจดัซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม  สาํหรับ บริษทั โพสต ์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย 
จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั มีการกระจายการลงทุนเพ่ิมเติมไปยงันิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยท่ีไม่ใช่นิตยสาร
ผูห้ญิง 
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 รายไดโ้ฆษณาในส่ือส่ิงพิมพข์องหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์โพสตท์ูเดย ์และนิตยสาร ในปี 2556 จะเติบโต
เพ่ิมเติมไดจ้ากการออกส่ิงพิมพพิ์เศษ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ขณะท่ี ยอดขายหนงัสือพิมพท์ั้งสองฉบบั
คาดวา่ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง คาดวา่หนงัสือพิมพ ์ M2F จะถึงจุดคุม้ทุนและมีรายไดโ้ฆษณาใกลเ้คียงกบัหนงัสือพิมพ์
โพสตท์ูเดย ์
 บริษทัยงัคงเพ่ิมการผลิตรายการโทรทศัน์อยา่งต่อเน่ือง คาดวา่รายไดจ้ากส่ือกระจายภาพและเสียงจะเพ่ิมข้ึน
ตามการเปิดใหบ้ริการ 3จี และโทรทศัน์ดิจิตอลซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบัธุรกิจโทรทศัน์ เพราะอุปกรณ์
โทรทศัน์ อุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงสมาร์ทโฟนจะสามารถใชดู้รายการโทรทศัน์ได ้ ซ่ึงคาดวา่ส่ือโทรทศัน์จะ
เติบโตอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งแยง่ส่วนแบ่งตลาดจากส่ืออ่ืนๆ การแข่งขนัจะสูงข้ึนมีลงทุนเร่ิมตน้และค่าใชจ่้ายในการ
บริหารท่ีสูง เน่ืองจากบุคลากรผูมี้ความชาํนาญทางการผลิตรายการโทรทศัน์มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 
4.4 การผลติ  หรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพือ่จําหน่าย 

4.4.1 ท่ีตั้งและจาํนวนโรงงาน  
อาคารสํานักงานตั้งอยู่บนท่ีดินเน้ือท่ีกว่า 7 ไร่ของบริษทั เลขท่ี 136 อาคารบางกอกโพสต์  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
และเจตนารมยใ์นการรับใช้สังคมไทยและประเทศชาติในฐานะส่ือมวลชน ศูนยก์ารพิมพ์และจัด
จาํหน่ายแห่งน้ี ประกอบดว้ยโรงพิมพ ์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 มาใช้
ในการส่งตน้ฉบบัท่ีจดัหนา้เสร็จแลว้มายงัเคร่ืองทาํเพลต โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนการทาํเพลตแบบใช้
ฟิล์มอยา่งแต่ก่อน ทาํให้สามารถส่งหน้าหนังสือพิมพจ์ากระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณาธิการท่ี
คลองเตยมายงัศูนยก์ารพิมพแ์ห่งน้ีไดโ้ดยตรง ทาํให้ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งน้ี เป็นศูนยก์าร
พิมพท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในประเทศไทย 

สําหรับขั้นตอนหลงัการพิมพ์นั้นไดน้าํเอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก SCHUR PACKAGING 
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบดว้ยเคร่ืองสอดหนังสือพิมพ์ 4 เคร่ือง ระบบสายพานส่ง
หนงัสือพิมพจ์ากแท่นพิมพม์ายงัเคร่ืองหีบห่อ เคร่ืองมดั และเคร่ืองห่อ 
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ศูนยก์ารพิมพ์แห่งน้ี ไดเ้ร่ิมทดลองพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในรูปเล่มขนาดใหม่แบบ 
AMERICAN BROADSHEET ท่ีมีความกะทดัรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และไดเ้ร่ิมพิมพอ์ยา่งครบ
วงจรเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 600,000 600,000 600,000 600,000 

 
หมายเหตุ  คาํนวณตามชัว่โมงการทาํงาน 8 ชัว่โมงต่อวนั 
 

4.4.3 นโยบายการผลิต 
 ปัจจุบันบริษทั สามารถผลิตหนังสือพิมพ์ได้โดยเฉล่ีย 75,000 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

ช่วงเวลาในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบบัได้
มากข้ึน 

 
4.4.4 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

วตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตคือกระดาษหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัสั่งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ
มากกวา่ 90%  สาํหรับเพลทและหมึกพิมพน์ั้น บริษทัจะจดัซ้ือผา่นตวัแทนภายในประเทศทั้งหมด 

                               วตัถุดิบประเภทกระดาษท่ีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 
 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

ปริมาณการใชต่้อปี (เมตริกตนั)      11,601         6,730  6,399   6,713 

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/ตนั) 630.59 630.97 608.62 781.49 
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 20.33 20.70 19.68 27.42 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียต่อปี (บาท) 31.32 30.32 33.27 34.22 

 
4.5 สิทธิหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ  
 

4.5.1  บตัรส่งเสริมการลงทุน 
- - ไม่มี - - 

4.5.2 สิทธิอ่ืน 
- - ไม่มี - -  

4.5.3 ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
- - ไม่มี - - 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1   ทีด่นิ อาคารและเคร่ืองจักร  

5.1.1 ท่ีดิน อาคาร 
บริษทั มีท่ีตั้งอยู ่2 แห่ง คือ  

1. ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเน้ือท่ีประมาณ 19 ไร่ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที เร่ิม
ก่อสร้างกลางปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินมาเป็นองคป์ระธานในการการเปิด
ศนูยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของบริษทั ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 อยา่งเป็นทางการ 

2.  อาคารบางกอกโพสต ์เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
บนเน้ือท่ีกว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายโฆษณา ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจดัจาํหน่าย และฝ่ายสมาชิก รวมทั้งบริษทัในเครือดว้ย อาคารบริการ
ประกอบดว้ยหอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งออกกาํลงักาย เพ่ือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 

สาํหรับกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ตั้งอยู ่ณ อาคารโรงพิมพ ์(ซ่ึงปัจจุบนัอาคาร
น้ีใชเ้ป็นสถานท่ีพิมพง์านของแผนกงานพิมพพ์าณิชย ์ส่วนการพิมพห์นงัสือพิมพย์า้ยไปท่ี ศูนยก์ารพิมพแ์ละ
จดัจาํหน่าย)  ส่วนกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์ตั้งอยู ่ณ อาคารสาํนกังาน โดยท่ีทุกอาคาร
นั้นสามารถเช่ือมถึงกนัไดต้ั้งแต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ ์ตลอดไปจนถึงอาคารสาํนกังานดา้นหนา้ ทั้งน้ี
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานภายในบริษทั 

อุปกรณ์เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไป
ดว้ยแท่นพิมพอ์นัทนัสมยั เคร่ืองแยกสี เป็นตน้ ทาํให้บริษทัมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรองรับความตอ้งการใน
เร่ืองการผลิตต่อไปไดอี้กในอนาคต และในปัจจุบนับริษทัไดมี้การพฒันาระบบเทคโนโลย ี เช่น คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบติังาน ใหมี้ความกา้วหนา้และทนัสมยัมากข้ึน 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2555) 
        ท่ีดิน    202 ลา้นบาท 
  อาคาร         859 ลา้นบาท 
   ส่วนปรับปรุงอาคาร          3 ลา้นบาท 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  1,035 ลา้นบาท  
  เคร่ืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ           182  ลา้นบาท 
  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง       12    ลา้นบาท 
  รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)             2,293 ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม        (1,408) ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       -    ลา้นบาท  
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุทธิตามบญัชี)         882  ลา้นบาท 
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5.1.2 เคร่ืองจกัรท่ีสาํคญั 
 

เคร่ืองจกัร จาํนวน (เคร่ือง) จาํนวนปีท่ีใชง้านมาแลว้ 
        (โดยประมาณ) 

- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   
เคร่ืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(KBA) 1 5 
เคร่ืองผลิตเพลต (AGFA) 
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR) 
เคร่ืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 

1 
1 
4 

5 
5 

5-10 
- แผนกบริการการพิมพ ์   
เคร่ืองพิมพ ์4 สี 3 17-24 
เคร่ืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 18 
เคร่ืองพบั (Folding Machine)  3 19-24 
เคร่ืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 8-23 

 
5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการหมดเปลือง       

  - - ไม่มี - - 
 5.1.4 สินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน  
  ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน อาคารโรงพิมพ ์ศนูยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
  (รายละเอียดดูในหวัขอ้ 5.1.1 และ 5.1.2) 

5.1.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ 
      - - ไม่มี - -  

5.1.6 การเปล่ียนวธีิการบนัทึกจาก historical value เป็น fair value 
       - - ไม่มี - -  
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5.2  เงนิลงทุน 
  เงินลงทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 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 70%) 

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

25.00 
 

 
 

50.00 
 
 

16.40 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 

70.00 

100.89 
 
 
 

0.002 
 
 
- 

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

ผลิตรายการวทิย ุ
ผลิตรายการข่าว 

23.00 
10.00 

40.00 
51.00 

10.00 
5.1 

              
5.3  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

5.3.1  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับดว้ยราคาประเมิน 
            - - ไม่มี - - 
5.3.2   มูลค่าสินทรัพยห์ลงัจากหกัภาระผกูพนั 
           ไม่มีภาระผกูพนัต่อสินทรัพย ์
5.3.3   มูลค่าสินทรัพยต่์อหุน้ 
  - ราคาตามบญัชีของสินทรัพยร์วม  ณ 31 ธ.ค. 2555  =  3.96  บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  

 
6.  ข้อพพิาททางกฏหมาย 
 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเก่ียวกบัสัญญาจา้งแรงงาน 1 คดีซ่ึงเกิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท ถึงแม้ผลของคดียงัไม่สามารถคาดได้ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท และมีทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   

7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวตั ิ
(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 2527 จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

อีก 81 ลา้นบาท เป็น 101 ลา้นบาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 100 ลา้นบาท  
(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน

จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2539 

(ค) ประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2539 ผูถื้อหุน้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 
100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มอีก  40,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท  โดยกาํหนดใชห้ลกัเกณฑใ์นการจดัสรรดงัน้ี 
1. ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น  เพ่ือเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 4 

หุน้ใหม่ต่อ 1 หุน้เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท 
 2. ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

พนกังานและฝ่ายจดัการของบริษทั ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ัง
ต่อๆ ไป   การเพ่ิมทุนไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน 2539 ทุนท่ีเรียกชาํระ
แลว้เท่ากบั 500 ลา้นบาท 

(ง) เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน  2547  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2547  ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้สามญัของบริษทั   จาก  10 บาท ต่อหุน้เป็น  1  บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้สามญัจาํนวน  50  ลา้นหุน้ 
เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 500 ลา้นหุ้น)   บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัน้ีกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2547 

 
7.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

- - ไม่มี - - 
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7.3 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษทัโพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

    27-พ.ย.-55 
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 67,457,150 13.49 

4 นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 25,350,960 5.07 

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

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790 2.78 

7 นางนิจพร  จรณะจิตต ์ 11,866,420 2.37 

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

9 นายเอกฤทธ์ิ  บุญปิติ 10,606,100 2.12 

10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73 

    390,991,870 78.19 

 
 ท่ีมา : บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ยงัคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 60 
ของกาํไรสุทธิของทุกๆ ปี สาํหรับการเปล่ียนแปลงของอตัราการจ่ายเงินดงักล่าวนั้น จะข้ึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายประเภททุน และ
สภาพคล่องของกิจการ 
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8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ 

8.1.1 ผงัองค์กร 
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 14 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

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

2. นายจอห์น ทอมพส์ัน                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายปราโมช รัฐวนิิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

4. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

5. ดร. วษิณุ เครืองาม กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

1. นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน กรรมการ 

2. นายควอ๊ก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

5. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นายวรชยั พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์                          กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

8. นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ กรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นคณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระทําหน้าท่ีใดๆ แทน
คณะกรรมการไดโ้ดยให้ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั กรรมการผูล้งช่ือ
ผกูพนับริษทัไดใ้นปัจจุบนั คือ 

1. นายควอ๊ก คูน เอียน 
2. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร  
3. นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ  
4. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์  
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบั และ

ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ 
 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  กรรมการของบริษทั  (ยกเวน้ประธาน
กรรมการ) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน  คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานประจาํของบริษทั  

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 
1. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์      ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายควอ๊ก คูน เอียน 
3. นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง 
4. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี 
5. นายวรชยั พิจารณ์จิตร 
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 

โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ และมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ติดตามกาํกบัดูแลผลการดาํเนินการของบริษทั และบริษทัยอ่ยเป็นประจาํทุกเดือน 
2. อนุมติัค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากงบประมาณซ่ึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีจาํนวนเงิน

ไม่เกินกวา่ 20 ลา้นบาท 
3. อนุมติัการเขา้ทาํการเปิดบญัชีการทาํสัญญากบัสถาบนัการเงินตามท่ีเห็นสมควรและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
4. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบายการจา้งงาน และอาํนาจการอนุมติั 
5. แต่งตั้ง และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ และบรรณาธิการ

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 
1. ดร. ศิริ   การเจริญดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจอห์น  ทอมพส์ัน                 
3. นายปราโมช รัฐวนิิจ 

โดยมี นางฉนัทนา สืบสิน ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  การบริหารความเส่ียง 
 ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.  การควบคุมภายใน 
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 1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมใหมี้ “สภาพแวดลอ้มของการควบคุม” ท่ีเหมาะสมโดย
การส่ือสารถึงความสําคญัของการควบคุมภายในและการจดัการกบัความเส่ียง และดว้ยการทาํให้เช่ือมัน่ได้
วา่พนกังานเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเองเป็นอยา่งดี 

 2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน สําหรับการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจาํปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริษทั 

 3) พิจารณาวา่ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ครองความสูญเสียและความปลอดภยั
ของระบบขอ้มูลและระบบการปฏิบติัการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสาํหรับกรณีท่ีระบบการเงินและการปฏิบติังาน
ตามปกติของบริษทัลม้เหลวอยา่งไร 

 4) ติดตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการควบคุมภายในตามท่ีผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไดแ้นะนาํมา 

3. รายงานทางการเงิน 
 3.1 ทัว่ไป  
  1)   ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงสุดในปัจจุบนั และการจดัการของฝ่ายบริหาร เ ก่ี ย วกับ

เร่ืองดงักล่าวไดผ้ลเป็นอยา่งไร 
  2)  ปรึกษาหารือกับผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีได ้    

เกิดข้ึนแลว้ รวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอ่ืนท่ี                   
คลา้ยคลึงกนั 

  3)  สอบทานประเดน็ทางบญัชีท่ีสาํคญัและประเดน็เก่ียวกบัการรายงานต่างๆ รวมถึง ประกาศขอ้บงัคบั 
       ในทางวชิาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีมีต่องบการเงิน 

  4)  สอบถามฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เก่ียวกบัความเส่ียงและความ 
      เสียหายท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแผนในการลดความเส่ียงดงักล่าว 

  5)  สอบทานประเดน็ในทางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่องบการเงิน 
 3.2 งบการเงินประจาํปี 
  1)  สอบทานงบการเงินประจาํปีวา่ถกูตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 
       รับทราบแลว้ รวมทั้งประเมินวา่งบการเงินสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการบญัชีท่ีเหมาะสมแลว้หรือไม่ 
              2)  ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในรายการท่ี ซบัซอ้น และ/หรือผดิปกติ 
  3)  ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจตวัอยา่งเช่น มูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การคํ้า 
                   ประกนั ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือส่ิงแวดลอ้ม การตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายท่ีเกิดจากการ 
                   ฟ้องร้อง ภาระผกูพนัและภาระหน้ีสินอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  4)  ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือสอบทานงบการเงิน และผลของการตรวจสอบ  
                   รวมทั้งปัญหาท่ีไดท่ี้พบ 
  5)  ใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนองบการเงินใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
 3.3 งบการเงินรายไตรมาส 

        ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทั้ ง
รับทราบคาํอธิบายจากฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน การ
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เปล่ียนแปลงในอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงสืบเน่ืองจากการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีของ
บริษทั เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมดา้นการเงินและการปฏิบติังาน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

4.  การตรวจสอบภายใน 
 4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่าสายงานตรวจสอบ

ภายในจะสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ ปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผล 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัการสรร

หาการเล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ยและการเลิกจา้งของผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี 

 4.3 สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของสาย
งานตรวจสอบภายใน 

 4.4 ประชุมเป็นการส่วนตวักบัผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเร่ืองท่ีเห็นสมควร 
 4.5 ดูแลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ ผูบ้ริหารไดรั้บและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํท่ีสาํคญัใน

ระยะเวลาอนัควร 
 4.6 ดูแลใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ฝ่ายบริหารไดมี้การดาํเนินการซ่ึงเป็นผลมาจากคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบภายใน 

ในระยะเวลาอนัควร 
 4.7 ดูแลให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันขอ้มูลให้แก่ผูใ้ห้บริการจากภายนอกท่ี

บริษทัว่าจา้งมา ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีปรึกษา เป็นตน้ ในการให้ความเช่ือมัน่ หรือให้คาํปรึกษา 
เพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมอยา่งเหมาะสม และลดการทาํงานซํ้ าซอ้น 

5.  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.1 ดูแลให้เกิดความเช่ือมัน่ไดใ้นเร่ืองความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจขดัต่อประสิทธิภาพและการปฏิบติังานในทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.2 พิจารณาขอบข่ายของบริการอ่ืนๆ เก่ียวกบับริการใหค้าํปรึกษาทั้งหมดท่ีบริษทัไดว้า่จา้งมา 
 5.3 อนุมติับริการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่งานตรวจสอบซ่ึงกระทาํโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.4 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

5.5 สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเสนอมาและดาํเนินการใหเ้ช่ือมัน่
ไดว้า่จะไม่มีการกาํหนดขอ้จาํกดัใดๆ ไวใ้นขอบเขตของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

 5.6 สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 5.7 ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสํานักงานผูส้อบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง

สมเหตุสมผล 
 5.8   สอบถามถึงระดบัการประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือท่ีจะ  
    เช่ือมัน่ไดว้า่เป็นไปอยา่งเหมาะสมแก่สถานการณ์  
 5.9 จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมปีละ 1 คร้ัง 
 5.10 ดูแลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะนาํเสนอผลการตรวจสอบและคาํแนะนาํใน   
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                 เวลาอนัสมควร 
5.11    สอบทานหนงัสือรับรองท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งออกใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตและใหค้วามสนใจในประเดน็  

    ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
5.12 สอบทานหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารไดต้อบช้ีแจง

ผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอนัควร 
 5.13 ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีท่ีน่าสงสัยว่า กรรมการบริษทัผูบ้ริหาร หรือผูมี้หน้าท่ี

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัทางกฎหมาย ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตจะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริง เก่ียวกบักรณีดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในทนัที
เพ่ือจะไดมี้การสอบสวนกรณีดงักล่าวโดยมิชกัชา้ 

6. การดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
 6.1 สอบทานประสิทธิผลของระบบท่ีใชดู้แลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการ

ทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินยั และการไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

 6.2 รับรายงานเก่ียวกบัประเดน็ในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงาน
ตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

 6.3 สอบทานใหเ้ป็นท่ีพอใจวา่ไดมี้การพิจารณาประเดน็ในทางกฎหมายในการจดัทาํรายงานทางการเงินแลว้ 
 6.4 สอบทานผลการตรวจสอบซ่ึงตรวจสอบโดยหน่วยราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล 

 6.5 รายงานผลการสอบสวนเบ้ืองตน้ของกรณีท่ีน่าสงสัยเก่ียวกบัการท่ีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูมี้หนา้ท่ี
รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัทางกฎหมาย ให้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

7. การดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบาย วิธีปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทั 
 7.1 ดูแลเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดมี้การจดัทาํนโยบาย วิธีปฏิบติังานและจรรยาบรรณของบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร  และดาํเนินการใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 
7.2 ประเมินฝ่ายบริหารไดท้าํตนเป็นตวัอย่างโดยการส่ือสารถึงความสําคญัของนโยบายวิธีปฏิบติังานและ

จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนใหพ้นกังานทุกระดบัรับทราบหรือไม่ 
 7.3 สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบายวธีิปฏิบติังานและ

จรรยาบรรณ ของบริษทั 
 7.4 รับรายงานอยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบายวิธีปฏิบติังาน และจรรยาบรรณของ

บริษทัจากฝ่ายบริหาร 
8. การดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 
 8.1 ประเมินประสิทธิผลของวธีิการในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนต่างๆ  
 8.2 สอบทานระบบการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อนัอาจไม่เหมาะสม 

และอ่ืนๆ ใหเ้ป็นความลบั 
 8.3 ดูแลเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นไดว้่า  บริษทัมีขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้มีผูส้อบสวนอิสระใน

ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหมี้การรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 
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9. การรายงาน 
 9.1 รายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบถึงการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํท่ี

เหมาะสม อยา่งสมํ่าเสมอ 
 9.2 เช่ือมัน่ไดว้่าคณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 9.3 เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การติดตามการปฏิบติังานครอบคลุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานประจาํปีโดยมีประเดน็ท่ีตอ้งรายงานดงัน้ี 
    •  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ  
                     ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  •  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  •  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

 •  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรไดรั้บทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ  
              รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

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

1.   นายวรชยั    พิจารณ์จิตร      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.   ดร. ศิริ         การเจริญดี  
3.   นายปราโมช  รัฐวนิิจ 

โดยมี นายภคั เพง่ศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน  
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสอบทาน ประเมิน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทั 
ในเร่ืองเก่ียวกบั 

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

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

 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1.     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ท่ีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ 
2.     ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงไดเ้ท่ากบัจาํนวนบุคคลท่ีจะตอ้งเลือกตั้งแทน  

 ในตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่อาจลงคะแนนเสียงใหก้บับุคคล 
        ใดๆ เกินกวา่หน่ึงเสียงต่อหุน้แต่ละหุน้ท่ีตนเองถืออยูห่รือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ และจะแบ่งคะแนนเสียง 
        ใหก้บับุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.     บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลาก
เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสามให้
กรรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูต้อ้งออก กรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
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ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้งบุคคลข้ึนดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่ง เวน้แต่วาระในตาํแหน่งของกรรมการท่ีวา่งลงนั้นจะเหลือนอ้ยกวา่
สองเดือน มติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
อยา่งไรกดี็ในกรณีท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงจนกรรมการท่ีเหลืออยูมี่จาํนวนไม่ครบองคป์ระชุม กรรมการท่ีเหลืออยูจ่ะ
กระทาํการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือทาํการเลือกตั้ งกรรมการเขา้มาแทน
กรรมการท่ีว่างลงเท่านั้น และการประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะตอ้งกระทาํภายในหน่ึงเดือนนับตั้ งแต่วนัท่ีจาํนวน
กรรมการวา่งลง ซ่ึงทาํใหไ้ม่ครบองคป์ระชุม บุคคลใดท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีวา่งลงจะดาํรง
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีกรรมการท่ีวา่งลงนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีแนะนําคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นของบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น สาํเนาใบหุน้และหนงัสือยนืยนัการถือหุน้ท่ี
ออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั เสนอ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะ
ส่งหนงัสือนดัประชุมได ้ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนสาํหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทั ซ่ึงไดน้าํเสนอในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้ตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและบรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตซ่ึ์งตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณา 
 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บริษทัมิไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกวา่คุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดโดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
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เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพยสิ์นท่ีมี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้ งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้ งน้ีการคาํนวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระ
หน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้
 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัจาํนวนและ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
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8.1.7 บันทกึการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2555 

ช่ือ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

การบริษัท การบริหาร การตรวจสอบ และกาํหนดค่าตอบแทน (พนับาท) 

1   ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ    5/5       1,951 

2   นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน  3/5      339 

3   นายควอ๊ก คูน เอียน 0/5 1/6     820 

4   นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง  *** 0/2 0/4    517 

5   นายจอห์น ทอมพส์ัน                4/5  3/4   696 

6   นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี  1/5 0/6   820 

7  นายชาติศิริ โสภณพนิช 3/5       339 

8   นายปราโมช รัฐวนิิจ ** 4/5  2/2   562 

9   นายวรชยั พิจารณ์จิตร 5/5 6/6  2/2 1,343 

10   ดร. วษิณุ เครืองาม 2/5      295 

11  ดร. ศิริ การเจริญดี 5/5   4/4  2/2 1,256 

12  นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 5/5 6/6     0 

13  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 4/5 6/6               1,545 

14  นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  5/5      426 

15   นายพิชยั วาศนาส่ง * 0/1  0/1 0/1 87 

 10,995 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารในปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 44.5 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของผูบ้ริหาร เช่น เงินสมทบกองทุนกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เท่ากบั 2.7 ลา้นบาท 
 

หมายเหตุ  
 *      นายพิชยั วาศนาส่ง ถึงแก่อสัญกรรมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2555 
 **    นายปราโมช รัฐวนิิจ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 
 ***   นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง ส่งจดหมายลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกดงักล่าว
ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 และไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
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8.2  ฝ่ายบริหาร 
 รายช่ือฝ่ายบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 1.   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
 2.   นางฉนัทนา สืบสิน  ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
 3. นายณ กาฬ เลาหะวไิลย  บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์
 4.   ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ วสุิทธิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดัจาํหน่าย 
 5.  นายพรชยั แสงอรุณ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 6.   นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์  บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
 7. นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ  บรรณาธิการอาํนวยการ 
 8. นายภคั เพง่ศรี  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษทั 

       9.   นายมนตรี ปูชตรีรัตน์  บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์M2F 
            10.   นางสาวสุธิดา        มาไลยพนัธ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอล 
           11. นายอนิล                ป่ินเรณู                           ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 
 8.3 รายละเอยีดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

   ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกลุ                    
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

65 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน 
กรรมการ 

50 - 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายควอ๊ก คูน เอียน                  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

57 - 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง              
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

35 - 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายจอห์น ทอมพส์นั                  
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

48 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี                   
กรรมการและกรรมการบริหาร 

45 - 2554-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายชาติศิริ โสภณพนิช    
กรรมการ 

53 - 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นายปราโมช รัฐวนิิจ                            
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

62 - 2553-ปัจจุบนั 
พค.2555-ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร      
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

58 5.07 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. วษิณุ  เครืองาม                              
กรรมการอิสระ 

61 - 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ดร. ศิริ การเจริญดี                                
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

64 - 2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

70 13.49 2525 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร  

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ  
กรรมการ 

50 2.12 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ      
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

45 0.05 2552– ปัจจุบนั 
 
2549-2551 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางฉนัทนา   สืบสิน                         
ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

60 - 2542 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นาย ณ กาฬ เลาหะวไิลย                 
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์
โพสตท์ูเดย ์

47 - 2549-ปัจจุบนั บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต์
ทูเดย ์

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
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      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

ม.ล. ธนะวสุิทธ์ิ  วสุิทธิ               
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและจดั
จาํหน่าย 

42 - 2551 – ปัจจุบนั 
 
2550-2551 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและ
จดัจาํหน่าย 
ผูจ้ดัการกลุ่มการตลาดและจดั
จาํหน่าย 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

59 - 2548 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์จนัทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์

59 - 2549-ปัจจุบนั บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ                    
บรรณาธิการอาํนวยการ 

56 - 2545 – ปัจจุบนั บรรณาธิการอาํนวยการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายภคั เพง่ศรี                                   
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริษทั 

53 0.081 2551-ปัจจุบนั 
 
2549-2551 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษทั 
เลขานุการบริษทั 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายมนตรี ปชูตรีรัตน์ 53 - 2555-ปัจจุบนั บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์M2F บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์M2F 2554-2555 
 
2551-2554 

รองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์
M2F 
ผูช่้วยบรรณาธิการข่าว
หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์

 

นางสาวสุธิดา มาไลยพนัธ์ 40 - 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอล บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายส่ือดิจิตอล 2546-2551 ผูช่้วยรองประธานฝ่ายพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

บจ. สนุก ออนไลน์ 

นายอนิล    ป่ินเรณู                           
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 

55 - 2552 – ปัจจุบนั 
2543-2552 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบติัการ 
ผูจ้ดัการฝ่าย Output & Page 
Archiving 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

 
 8.4 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซ่ึงจดัทาํโดยศูนย์
พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ไดป้รับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้ทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ The Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)  
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8.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษทัมีการกาํหนด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีล่วงหนา้ และไดแ้จง้

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบเพ่ือพิจารณาก่อนล่วงหนา้ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม บริษทัสนบัสนุน
และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค สําหรับคสั
โตเดียน สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 อน่ึง ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2555 นั้น มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 
ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านเสนอตวัเพ่ือใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดน้าํเสนอ
รายละเอียดและประสบการณ์การทาํงานของกรรมการดงักล่าวไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม บริษทัไดเ้ผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเตม็ท่ี โดยกาํหนดเวลาประชุม ในระหว่างเวลาทาํงานปกติท่ี
อาคารบางกอกโพสต ์  โดยจดัเตรียมท่ีจอดรถเพ่ือรองรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะในวนัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่ง
พอเพียง อาคารบางกอกโพสตต์ั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั 
หรือบุคคลอ่ืนใดในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได ้ โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับ
ติดหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2555 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานใน
ท่ีประชุม โดยประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใน
การแสดงความเห็นและซกัถามขอ้สงสัยไดใ้นแต่ละวาระ โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมในการประชุมคร้ังน้ีมีจาํนวนก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

8.4.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนสําหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพ่ิมเติม

และเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี  ซ่ึงจะจดัข้ึน
เป็นปกติในเดือนเมษายน โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจาํปีเพ่ิมเติม และ/หรือ เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

• ถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
• แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย  ์เช่น สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยนัการถือหุ้นท่ีออกโดย
บริษทัหลกัทรัพย ์ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือสาํคญัต่างๆ ของ
บริษทั 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพ่ิมเติม 
และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั พร้อมดว้ยแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั มายงัเลขานุการบริษทัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือให้ บริษทั 
คณะกรรมการยอ่ยของคณะกรรมการ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีต่อไป  

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบท่ีกาํหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีรายช่ือผูรั้บมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
และจดัให้มีกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดร้ะบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นรายกรรมการอยา่งชดัเจน โดยผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียง พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได ้

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
โดยบริษทัจะเกบ็เฉพาะบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได ้ในกรณีท่ีเกิดมีขอ้โตแ้ยง้ 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีอิสระ ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกคร้ัง 
 8.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

บริษทัส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบับริษทัเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น ผูอ้่าน ผูซ้ื้อส่ือโฆษณา 
พนกังานของบริษทั ผูจ้ดัจาํหน่าย เจา้หน้ี และความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้  

ผูถื้อหุน้ 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัท่ีก่อใหเ้กิดกาํไรและเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีเหมาะสมในระยะยาว 
บริษทัจะเกบ็ผลกาํไรบางส่วนเพ่ือคืนหน้ีสถาบนัการเงินและลงทุนเพ่ืออนาคตของบริษทั  เงินกาํไรท่ีเหลือจะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล 

ผูอ้่าน 
 นับตั้งแต่ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ไดพ้ฒันากลายเป็นหน่ึงในผูน้าํของ
หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษในแถบภาคพ้ืนเอเชีย อนัเน่ืองมาจากความไวว้างใจ และความนบัถือท่ีไดรั้บจาก
ผูอ้่าน ทั้งน้ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากอุดมการณ์ท่ียดึมัน่มายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม
และเป็นกลางซ่ึงขนบธรรมเนียมดงักล่าวไดเ้ปล่ียนมาเป็นหลกัจรรยาบรรณครบคลุมถึงหนังสือพิมพฉ์บบัอ่ืนของ
บริษทัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์และล่าสุด M2F 
 บริษทัดาํเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูอ้่านอย่างเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้การการบริโภค
ข่าวสารจึงทาํใหส้ามารถปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาใหต้รงตามความตอ้งการของผูอ้่าน 
 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีภาระผูพ้นัท่ีจะจดักิจกรรมและการส่งเสริมการขายท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ้่านและ
สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 

ผูซ้ื้อส่ือโฆษณา 
 บริษทัปรับปรุงเคร่ืองพิมพแ์ละกระบวนการพิมพอ์ยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีผลให้คุณภาพของหนงัสือพิมพแ์ละ
โฆษณาของหนงัสือพิมพดี์ข้ึนเป็นลาํดบั นอกจากน้ีบริษทํยงัจดักิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ซ้ื้อ
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ส่ือโฆษณาไดพ้บปะสังสรรคก์บัผูอ้่านและลูกคา้ของบริษทัไดโ้ดยตรง การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วย
ให้บริษทัขยายการเสนอข่าวผา่นส่ือต่างๆหลากหลายมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยให้บริษทัสามารถขายส่ือโฆษณาได้
ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

พนกังาน 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
พฒันาและขยายการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ิมเติมจากส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นพ้ืนฐานมาเป็นธุรกิจมลัติมีเดีย ทาํใหต้อ้งเกิดการ
เปล่ียนแปลงภายในองคก์รของบริษทัมากพอสมควร โดยในส่วนของการพฒันาศกัยภาพของพนกังานนั้น บริษทัจดั
ให้มีการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมผูบ้ริหารกองบรรณาธิการ และการฝึกอบรมการผลิต
เน้ือหามางดิจิตอล และมลัติมีเดียนอกจากน้ีบริษทัยงัจดัใหมี้หลกัสูตรพฒันาทกัษะผูบ้ริหารระดบักลาง และหลกัสูตร
Mini MBA ท่ีพฒันาข้ึนใหเ้หมาะกบัธุรกิจของบริษทัดว้ย 
 บริษทัจดัใหมี้ระบบประเมิณผลงานประจาํปี และจ่ายค่าตอบแทนพนกังานตามผลงาน 
 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้
เบาะแส ไดแ้ก่ การสอบทานขั้นตอนในการดาํเนินการของบริษทัเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน  การสอบทานระบบการ   
ร้องเรียนเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุม และอ่ืนๆ ใหเ้ป็นความลบัและการดาํเนินการใหมี้การสอบสวน และ
ติดตามผลอยา่งเพียงพอและใหร้ายงานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทราบ 

ผูจ้ดัจาํหน่าย 
 ช่องทางสาํคญัช่องทางหน่ึงในการจาํหน่ายหนงัสือพิมพไ์ดแ้ก่ ผูจ้ดัจาํหน่าย และแผงหนงัสือ บริษทัเพ่ิม
จํานวนผู ้จัดจําหน่ายทั้ งในกรุงเทพ และต่างจังหวดัอย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึนของยอดขาย
หนงัสือพิมพ ์
 ในการดาํเนินการดงักล่าวบริษทัจดัใหมี้ค่านายหนา้ ส่วนลด และระยะเวลาการชาํระเงินท่ีเหมาะสมแก่ผู ้
จดัจาํหน่ายและแผงหนงัสืออยา่งเหมาะสม โดยพนกังานของบริษทัไดติ้ดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัจาํหน่ายอยา่งใกลชิ้ด
เพ่ือใหบ้รรลุวตุัประสงคใ์นการเพ่ิมยอดจดัจาํหน่าย และลดยอดหนงัสือคืน 

เจา้หน้ี 
 บริษทัมีธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ธุรกรรมดงักล่าวไดแ้ก่เงินกูย้ืมทั้งระยะสั้ น
และระยะยาวการออกหนังสือคํ้าประกนั และการออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซ้ือกระดาษ
หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ บริษทัควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกูย้มืจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกูย้มืระยะ
สั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเหมาะสม การกูย้มืทั้งหมดไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั บริษทัติดตามและปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของเงินกูย้มือยา่งเคร่งครัด 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัและมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกนัทาํกิจกรรมช่วยเหลือในดา้นการศึกษา และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนิน

กิจกรรมเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั โดยตอ้งการให้เยาวชนผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือท่ีจาํเป็น เพ่ือให้ไดรั้บการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

ในเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบอุทกภยัร้ายแรง บริษทัใชห้นงัสือพิมพแ์ละส่ือมลัติมีเดียท่ีมีทุก
รูปแบบในการรณรงคใ์ห้คนรับรู้ และนาํเสนอช่องทางท่ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินและส่ิงของ
จาํเป็นเพ่ือช่วยผูป้ระสบภยันํ้าท่วม 

 



 - 47 - 

 ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสังคมดงัน้ี 
- ผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบั บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

จาํกดั บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) จดัโครงการ “บริจาค
โลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล”   

- พนกังานและครอบครัว ร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยปลกูปะการัง และปล่อยปลาฉลามทราย ใน
งานวนัครอบครัว ท่ีหาดเตยงาม จงัหวดัชลบุรี 

- เอสซีจีและมูลนิธิบางกอกโพสต ์ร่วมกนัจดัโครงการค่ายภาษาองักฤษ ระหวา่งวนัท่ี 8-19 ตุลาคม 2555 
เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีมีฐานะยากจน รวมทั้งลูกหลานครอบครัวทหาร ตาํรวจ และครูท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ร้าย
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไดมี้โอกาสไดเ้รียนภาษาองักฤษ 

- Bangkok Post-Black Mountain Charity Golf & Dinner งานแข่งขนักอลฟ์การกศุล ณ สนามแบลค็เมาท์
เท่น กอลฟ์คลบั หวัหิน จดัโดย บางกอกโพสต ์ และสนามแบลค็เมาทเ์ท่น กอลฟ์คลบั รายไดท้ั้งหมดเพ่ือสนบัสนุน
การศึกษาของเดก็ยากจน ภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต ์และโรงเรียนท่ีประสบภยันํ้าท่วม 

- จดังานวิง่เพ่ือสุขภาพและการกุศล “Bangkok Post 10 Km. International Run 2012” รายไดจ้ากค่าสมคัร
ทั้งหมดมอบใหก้บัมูลนิธิบางกอกโพสต ์เพ่ือช่วยเหลือเดก็ดอ้ยโอกาส 

- Bangkok Post Charity Wine Dinner งานดินเนอร์การกศุล จดัข้ึนท่ี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ 
กรุงเทพฯ เพ่ือนาํรายไดม้อบใหมู้ลนิธิบางกอกโพสต ์

8.4.4 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใส 
ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มูลอนัไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี และรายงานประจาํปี ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะใหมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัได้
เผยแพร่รายงานประจาํปีของบริษทั แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และงบการเงินไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัแลว้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพ่ิมเติม และแบบเสนอ
บุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทัเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือความโปร่งใส และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิได้
อยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไวใ้นรายงานประจาํปี
เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการ  สาํหรับจาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี เร่ืองบนัทึกการเขา้ประชุมประจาํปี  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
ใหก้บัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสาํหรับปีนั้นๆ โดยการจดัสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่
กรรมการแต่ละคนนั้น ใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละ
คนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 8.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษทัมีกรรมการ 14 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน สําหรับวาระในการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการนั้น ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม โดยให้
กรรมการท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกไปนั้น จะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้  บริษทั
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มิไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 และ
ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บผลตอบแทนประจาํจากบริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัอนัอาจเป็นการ ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระ  
  บริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งและประวติัของกรรมการทุกคนให้ผูถื้อหุ้นทราบโดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัแยกบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออก
จากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการอยา่งชดัเจน เพ่ือมิให้คนใดคนหน่ึงมีอาํนาจอยา่งไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั  

 บริษทัไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัเพ่ือทาํหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของการให้
คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย การดาํเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั 
                      8.4.5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนอีกชุดหน่ึง คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั   
• พิจารณากระบวนการสรรหา จาํนวน และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการอิสระ    
• การเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษทั 
• กาํหนดนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ยอ่ยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 
• พิจารณาใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหาร ใหก้บัคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
• พิจารณาแผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่งและกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ซ่ึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 
• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะดาํเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ตามลาํดบั 
• กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงจะ

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน จึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน และ
เพ่ือให้การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธาน
คณะกรรมการบริษทัจึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

8.4.5.3 บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลให้คณะ



 - 49 - 

ผูบ้ริหารดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกั
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

8.4.5.4  การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าวทั้งปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดั
เวลาและสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ 

ในเบ้ืองตน้ บริษทักาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ในเดือนท่ีมิไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะทาํให้คณะกรรมการบริษทัสามารถ
กาํกบัควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูพิ้จารณาเร่ืองเพ่ือเขา้สู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละคนกมี็ความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองและความเห็นของตนเองให้
คณะกรรมการพิจารณา 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากน้ี อาจมีเอกสารเพ่ิมเติมกใ็ห้นาํแจกในท่ีประชุมเพ่ือให้นาํอภิปรายกนัในท่ีประชุม
ดว้ย 

บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และกรรมการจะอภิปรายกนัอยา่งรอบคอบ
โดยทัว่กนั นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัสนับสนุนให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสําหรับใชป้ระเมิน 
และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

บริษัทจัดทําข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัทเพ่ือ
คณะกรรมการสามารถติดต่อขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ หรือเลขานุการบริษทั และเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้กบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดติ้ดต่อส่ือสารกนัเองตามตอ้งการ โดยมิตอ้งผ่านฝ่ายบริหาร
ของบริษทั 

8.4.5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การดาํเนินการประเมินตนเองแลว้ส่วนคณะกรรมการของบริษทัยงัมิได้
ดาํเนินการประเมินตนเอง 

8.4.5.6  ค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสาํหรับปี
นั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทั ได้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดภายใตแ้ผนงาน
งบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส 
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และ
ผูบ้ริหารแต่ละคน 
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8.4.5.7  การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรม และใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยจดัใหมี้การ
ฝึกอบรมและใหค้วามรู้ ซ่ึงอาจเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกดว้ย ในปีน้ี บริษทัจดัอบรม
ความรู้เก่ียวกบัการทาํธุรกิจออนไลน์และสินคา้ดิจิตอลใหถ้กูกฎหมายและปลอดภยัใหผู้บ้ริหารและพนกังาน และมี
การจดัอบรมพฒันาความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม Power Point และ Excel ขั้นสูง โดยมีพนกังานสนใจเขา้ร่วมจาํนวนมาก 

 ฝ่ายบริหารร่วมกบัเลขานุการบริษทั พยายามท่ีจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และแนะนาํ
บริษทัแก่กรรมการใหม่ 

 บริษทัยงัมิไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาและสืบทอดงาน อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูบ้ริหาร และพยายามจะจดัใหมี้การอบรมและพฒันาผูบ้ริหารตลอดปี 

 

 8.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อบริษทั และบริษทัจะ
นาํเสนอสรุปรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 
9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายใตอ้าํนาจและหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามท่ีปรากฏในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปฏิบติัหนา้ท่ีโดยผา่นสายงานตรวจสอบภายใน  

สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบติังานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษทัฯ โดยยึดถือกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในและปฏิบติัตามกรอบการปฏิบติังานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบติังานในทางวิชาชีพท่ีเป็นสากล เพ่ือให้
การปฏิบติังานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นลาํดบัตน้ๆ โดยมุ่งเนน้ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สายงาน
ตรวจสอบภายในจะทาํการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และฝ่ายบริหาร
เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสาํคญัในการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือพฒันาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง และ
เพ่ือให้การปฏิบติังานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริษทัฯ จึงสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีให้ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 
ไดรั้บการพฒันาดว้ยการส่งเสริมผูต้รวจสอบภายในให้เขา้รับการอบรมและร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ 
ตามความเหมาะสม ในปี 2555 บริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภายใน 3 ท่านท่ีไดรั้บวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บการ
รับรอง (Certified Internal Auditor – CIA) 
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สรุปสาระสําคญัของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดงันี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทัฯ อยา่ง
ใกลชิ้ด วตัถุประสงคก์เ็พ่ือท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้า่ รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งการปฏิบติังานต่างๆ 
ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง เพ่ือ
รับฟังขอ้เสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํในปัญหาบางประเด็น อยา่งไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ขอ้เสนอแนะหรือพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

- สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบติังานของบริษทัฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาลาํดับ
ความสาํคญัตามความเส่ียงโดยคาํนึงถึงขอ้กงัวลของผูบ้ริหาร ในการปฏิบติังานสายงานตรวจสอบจะนาํเอา
หลกัวิชาการและวิธีการทาํงานท่ีเป็นระบบเขา้มาใชใ้นการสอบทาน ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียง และ การควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยงัมีการให้บริการ
ดา้นการใหค้าํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีมี
ขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะท่ีมีสาระสําคญั หัวหนา้สายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในทนัที พร้อมกบัรายงานประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการเพ่ือการพิจารณาสั่งการแกไ้ขโดยด่วน
ต่อไป  

- ในการปฏิบติังานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบภายในไดมี้การกาํหนดนโยบายและดาํเนินมาตรการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุมดูแลงานอย่างใกลชิ้ด และเม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานแต่ละคร้ัง ผูต้รวจสอบภายในจะประชุมร่วมกบัผูรั้บบริการรวมทั้งผูบ้ริหารผูค้วบคุมดูแลสายงาน
นั้น  รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือนาํมาปรับปรุง
คุณภาพของงานต่อไป 
สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ 
ปัญหาหรือข้อสังเกตบางประการจากการตรวจสอบท่ีอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข  สายงานตรวจสอบภายในกจ็ะทาํการติดตามผลภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งรายงาน
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารระดบัสูงทราบความคืบหนา้เป็นระยะๆ ตามสมควร 

 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัโพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3  ท่าน คือ  ดร. 
ศิริ การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ)  นายปราโมช  รัฐวินิจ และ นายจอห์น ทอมพส์ัน โดยมี นางฉนัทนา  
สืบสิน ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่าง
กาล  การควบคุมภายใน รวมทั้ งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดข้ึนได  ้นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบฯ ยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปี พ.ศ. 2555 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากฝ่าย
จดัการ สรุปไดว้า่ การจดัทาํงบการเงินและรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรวมทั้ง
ขอ้กาํหนดในทางกฎหมายต่างๆ  
 จากงบการเงินประจาํปี 2555 บริษทัมียอดกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจ หนังสือพิมพ ์M2F และส่ือโทรทศัน์   อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการผลิต 
เพ่ือให้สามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆ เช่น การใชก้ระดาษหนังสือพิมพ ์การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความสนใจกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงไดใ้ห้ความเห็นต่อผูบ้ริหาร เก่ียวกบัการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียง เพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานในอนาคต  นอกจากนั้นในปี 2555 บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมตน้ใชง้านระบบสารสนเทศใหม่  ท่ีจะสามารถปรับปรุงกระบวนการการดาํเนินงานในหลายส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางดา้นการเงินและการบญัชี  ซ่ึงระบบสารสนเทศดงักล่าว สามารถพฒันาต่อเน่ืองเพ่ือให้ใชป้ระโยชน์ได้
อย่างเต็มท่ีในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับรายงานเก่ียวกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศและให้
คาํแนะนาํเก่ียวกบัการควบคุมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ มีความเป็นธรรม ทั้งในดา้นเง่ือนไขและราคา ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ  
 ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทัฯ นาํงบการเงินและงบการเงินรวมส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกบัสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  ไดส้อบทานประสิทธิภาพ
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  และมีความเห็นวา่ การควบคุมภายในโดยทัว่ไปเหมาะสม
สาํหรับสภาพแวดลอ้มในทางธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  โดย
ผา่นทางสายงานตรวจสอบภายในโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเลขานุการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดร้ายงาน
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส บริษทัฯ มิไดมี้การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่องบการเงินของบริษทัฯ 
 นอกจากการสอบทานรายงานท่ีได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในงบประมาณและ
แผนการตรวจสอบประจาํปี 2555 แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดก้าํกบัดูแลสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดติ้ดตามความคืบหนา้ในการนาํเอาคาํแนะนาํของสายงานตรวจสอบภายในไปลงมือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาความเช่ียวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
งานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งข้ึน โดยการให้คาํแนะนาํท่ีเหมาะสมและสนบัสนุนให้ผูต้รวจสอบไดรั้บการพฒันาและ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ  ตามสมควร 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมี้การประชุมอย่างเป็นทางการ 4 คร้ัง เพ่ือสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและงบประจาํปี พร้อมทั้งหารือถึงประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบบางประเด็นกบัผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการ



 - 53 - 

ส่วนตัวโดยท่ีไม่มีผูบ้ริหารท่านใดเข้าร่วมประชุมด้วย และโดยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยงัคงส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบักิจการของบริษทัฯ 
 
 รายงานการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สําหรับปีพ.ศ. 2555 เป็นดงันี ้
 

การประชุม 1 2 3 4  

รวม 

 

ร้อยละ                                       วนัท่ี 
ผูร่้วมประชุม                         

20 ก.พ. 4 พ.ค. 7 ส.ค. 6 พ.ย. 

   ดร.ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 4 100 

นายปราโมช รัฐวนิิจ (ไดรั้บแต่งตั้ง
เม่ือ 9 พ.ค. 2555) 

  1 1 2 100 

นายจอห์น ทอมพส์ัน 1 1 1 1 4 100 
 
 ในการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีในปี 2556 มีบริษทัผูส้อบบญัชี 3 ราย เขา้ยืน่ขอ้เสนอบริการและราคาค่าบริการ
สอบบญัชี โดยเม่ือพิจารณาขอ้เสนอของแต่ละราย คณะกรรมการตรวจสอบฯ  จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ นาย 
ณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย ์นานานุวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
หมายเลข 3459 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 ของบริษทัสํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ. 2556 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
สําหรับปีพ.ศ. 2556 โดยคาํนึงถึงอตัราค่าสอบบัญชีในทอ้งตลาด ปริมาณงานและตน้ทุนในการให้บริการแลว้มี
ความเห็นวา่ ค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมาดงัรายละเอียดท่ีนาํเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีนั้น เป็น
จาํนวนท่ีเหมาะสม 

ศิริ  การเจริญดี 
 
(ดร.ศิริ  การเจริญดี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556  

 
10. บุคคลทีมี่ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
 10.1 ช่ือบุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 - -  ไม่มี  - - 
      10.2 รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดหรือธุรกิจท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. บริษัท โพสต์ อนิเตอร์เนช่ันแนล มเีดยี จํากดั 
 ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “แอล” “แอล เดคคอเรชัน่” “มาร์ธ่า สจวร์ต ลิฟวิ่ง” และ 

“ไซแอนซ์ อิลลสัเตรเตด็” 
 ความสัมพนัธ์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
 รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 26.7 และ 0.1 ลา้นบาท

ตามลาํดบั 
  ซ้ือโฆษณาจากบริษทั มูลค่า 1.2 ลา้นบาท 
  ดอกเบ้ีย 0.4 ลา้นบาทจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัมูลค่า 10.0 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 5.7 ลา้นบาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
2. บริษัท โพสต์-ไอเอม็ พลสั จํากดั 
 ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์” 
 ความสัมพนัธ์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49 และบริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ถือหุน้

ร้อยละ 51 
 รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 4.8 และ 0.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
  ซ้ือโฆษณาจากบริษทั มูลค่า 0.7 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
3. บริษัท โพสต์-เอซีพ ีจํากดั 
 ลกัษณะธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร “คลีโอ” 
 ความสัมพนัธ์ บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 70 
 รายการระหวา่งกนั จาํหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาใหก้บับริษทั มูลค่า 16.9 และ 0.1 ลา้นบาท

ตามลาํดบั  
  ซ้ือโฆษณาจากบริษทั มูลค่า 0.2 ลา้นบาท 
  เช่าสาํนกังานจากบริษทัและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มูลค่า 0.1 ลา้นบาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา ราคาตลาด 
4. บริษัท โพสต์ นิวส์  จํากดั 
 ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการโทรทศัน์ 
 ความสัมพนัธ์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 51 
 รายการระหวา่งกนั ขายโฆษณาทางโทรทศัน์ใหก้บับริษทั มูลค่า 39.7 ลา้นบาท 
  ซ้ือโฆษณาผา่นส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์จากบริษทั มูลค่า 39.9 และ 62.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
  ดอกเบ้ีย 0.4 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากบริษทัมูลค่า 6.1 ลา้นบาท 
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  รับบริการจดัการจากบริษทั มูลค่า 0.6 ลา้นบาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา MLR สาํหรับดอกเบ้ียเงินกูย้มื ราคาตามสัญญาสาํหรับโฆษณาทางโทรทศัน์และ

ค่าบริการจดัการ ส่วนรายการอ่ืนเป็นไปตามราคาตลาด 
5. บริษัท แฟลช นิวส์ จํากดั 
 ลกัษณะธุรกิจ ผลิตรายการวทิย ุ
 ความสัมพนัธ์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 40 
 รายการระหวา่งกนั ไม่มี 
 นโยบายการกาํหนดราคา ไม่มี 

10.3  ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอสิระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ 
 - - ไม่มี - - 

10.4 ความเห็นของกรรมการอสิระเกีย่วกบัการปฏิบัติตามข้อผูกพนัที่ระบุไว้ใน filing 
 - - ไม่มี - - 

 10.5  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนัและการดูแล  
  รายการระหวา่งกนัจะเป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

  10.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บริษทัมีนโยบายในการควบคุมราคาใหเ้ป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 



 - 56 - 

11.  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 
11.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

11.1.1 ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ Common Size Ratio 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม                                         
                                           หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2555 
 

%ต่อ 
สินทรัพย ์

รวม 

ปี 2554 
 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2552 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.8 3.1 64.3 3.4 60.5 3.2 71.0 4.0 

 เงินลงทุนระยะสั้น - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบกาํหนด 

-ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายใน
หน่ึงปี 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 ลกูหน้ีการคา้-สุทธิ 662.2 33.4 457.7 24.5 434.3 23.1 340 18.0 

 ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 84.1 4.2 121 6.5 98.4 5.2 83.0 5.0 

 สิทธิการใชอุ้ปกรณ์รอตดับญัชี - - - - 2.6 0.2 - - 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 106.0 5.3 69.2 3.7 55.2 2.9 36.0 2.0 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 914.1 46.1 712.2 38.1 651.0 34.6 530.0 29.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         
 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ - - - - - - - - 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - - - - - 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 871.0 43.9 933.8 50 1,003.5 53.4 1,106.0 60.0 

 เงินมดัจาํเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - -  - - - - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          34.1 1.7 53.5 2.9           62.1 3.3 62.0 3.0 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 162.5 8.3 168.5 9.0 163.7 8.7 154.0 8.0 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,067.6 53.9 1,155.8 61.9 1,229.3 65.4 1,322.0 71.0 

  รวมสินทรัพย์ 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 1,880.3 100.0 1,852.0 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                                              

      หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2555 %ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2554 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2552 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 233.5 11.8 50.6 2.7 575.0 30.6 570.0 30.0 

 เจา้หน้ีการคา้ 148.7 7.5 162.1 8.7 108.1 5.7 90.0 5.0 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
100.0 

 
5.0 

 
122.5 

 
6.6 

 
80.0 

 
4.3 

 
108.0 

 
6.0 

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

       
   
           4.1 
       101.3 

 
 

0.2 
5.1 

 
 

1.0 
78.8 

 
 

0.1 
4.2 

 
 

- 
72.2 

 
 

- 
3.8 

 
 

- 
53.0 

 
 

- 
3.0 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.2 0.2 10.2 0.6 8.0 0.4 5.0 0 

 เจา้หน้ีอ่ืน 38.6 1.9 59.7 3.2 22.7 1.2 21.0 1.0 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 75.0 3.8 69.6 3.7 73.4 3.9 69.0 4.0 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 93.3 4.8 87.1 4.6 76.7 4.1 56.0 3.0 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 798.7 40.3 641.6 34.4 1,016.1 54.0 972.0 52.0 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         

 เงินกูย้มืระยะยาวจากผูมี้ส่วน 
 ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ 
 บริษทัยอ่ย 

 
 

5.9 

 
 

0.3 

 
 

5.9 

 
 

0.3 

 
 

5.9 

 
 

0.3 

 
 

- 

 
 

- 
 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ี 
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
250.0 

 
12.6 

 
350 

 
18.7 

 
22.5 

 
1.2 

 
103.0 

 
6.0 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 

- 
 
 

12.9 
         69.9 

- 
 
 

0.7 
          3.5 

- 
 
 

3.9 
71.5 

- 
 
 

0.2 
3.8 

- 
 
 

- 
  71.5 

                 - 
 
 

- 
3.8 

- 
 
 

- 
- 

- 
 
 

- 
- 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 338.7 17.1 431.3 23.0 28.4 1.5 103.0 6.0 

รวมหน้ีสิน 1,137.4 57.3 1,072.9 57.4 1,044.5 55.5 1,075.0 94.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                                             

    หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2555 %ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2554 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2553 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2552 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 25.3 500.0 26.8 500.0 26.6 500.0 27.0 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 2.5 50.5 2.7 50.5 2.7 50.0 3.0 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 

287.6 
 

6.2 

14.5 
 

0.4 

241.2 
 

3.5 

12.9 
 

0.2 

285.3 
 

- 

15.2 
 

- 

227.0 
 

- 

12.0 
 

- 
  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 844.3 42.7 795.2 42.6 835.8 44.5 777.0 42.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 1,880.3 100.0 1,852.0 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม                           

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ปี 2555 % ต่อ

รายได้
รวม 

ปี 2554 % ต่อ 
รายได ้
รวม 

ปี 2553 
(ปรับปรุง-

ใหม่) 

% ต่อ 
รายได ้
รวม 

ปี 2552 % ต่อ
รายได้
รวม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,376.2 98.5 1,963.3 98.5 1,815.1 98.1 1,610.0 99.0 

 รายไดอ่ื้น 37.0 1.5 30.8 1.5 35.4 1.9 22.0 1.0 

รวมรายได ้ 2,413.2 100.0 1,994.1 100.0 1,850.5 100.0 1,632.0 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขายและบริการ (1,657.5) (68.7) (1,332.8) (66.8) (1,265.1) (68.4) (1,236.0) (76.0) 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ 
บริหาร 

 
(560.6) 

 
(23.2) 

 
(529.9) 

 
(26.6) 

 
(466.6) 

 
(25.2) 

 
(494.0) 

 
(30.0) 

รวมค่าใชจ่้าย (2,218.1) (91.9) (1,862.7) (93.4) (1,731.7) (93.6) (1,730.0) (106.0) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 195.1 8.1 131.8 6.6 118.8 6.4 (98.0) (6.0) 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้
เสีย 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และภาษีเงินได ้

 
195.1 

 
8.1 

 
131.8 

 
6.6 

 
118.8 

 
6.4 

 
(98.0) 

 
(6.0) 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (26.3) (1.2) (24.6) (1.2) (22.1) (1.2) (27.0) (2.0) 

 ภาษีเงินได ้ (39.7) (1.6) (53.1) (2.7) (18.4) (1.0) 27.0 2.0 

  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
(2.8) 

 
(0.1) 

 
(3.5) 

 
(0.2) 

 
4.9 

 
0.3 

  

กาํไรสุทธิสําหรับปีของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 

 
126.3 

 
5.2 

 
50.6 

 
2.5 

 
83.2 

 
4.5 

 
(98.0) 

 
(6.0) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.25  0.10  0.17  (0.20)  

 
* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
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11.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2555) 
 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.14 เท่า 
     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 1.04 เท่า 
   
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 
 

              28.26 

 
 

เท่า 
     2.2 Days Sales Outstanding     101.72 วนั 
     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)  2.73 เท่า 
     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (Total Asset Turnover)  1.20 เท่า 
   
3. อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 57.40 % 
     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย  7.32 เท่า 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 5.24 % 
     4.2 Basic Earning Power 9.71 % 
     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA)  6.38 % 
     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
            (Return on Equity – ROE) 

 14.97 % 

 
11.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทั โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั 
                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี  2553 ปี 2552 
รายไดร้วม  294.7 284.7 237.9 227.5 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 240.0 231.8 203.6 196.8 
กาํไรสุทธิ 54.7 52.9 34.3 30.7 
     
สินทรัพยร์วม 160.2 150.2 123.6 110.1 
หน้ีสินรวม 56.4 59.7 51.1 44.0 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 103.8 90.5 72.5 66.1 
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บริษทั โพสต-์ไอเอม็ พลสั จาํกดั 
                                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี  2553 ปี 2552 
รายไดร้วม  55.5 46.8 46.3 40.7 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 50.6 43.4 42.3 45.7 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.9 3.4 4.0 (5.0) 
     
สินทรัพยร์วม 29.1 27.6 26.7 18.1 
หน้ีสินรวม 35.1 38.5 41.0 36.4 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (6.0) (10.9) (14.3) (18.3) 

 
บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั 

                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ปี 2555 ปี 2554 ปี  2553 ปี 2552 

รายไดร้วม  194.1 176.8 167.0 160.3 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 130.9 117.0 115.5 116.4 
กาํไรสุทธิ 63.2 59.8 51.5 43.9 
     
สินทรัพยร์วม 99.1 95.0 95.7 78.2 
หน้ีสินรวม 43.9 32.5 29.4 28.5 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 55.2 62.5 66.3 49.7 

 
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 

                                                                                                                                           (หน่วย : บาท) 
 ปี 2555 ปี 2554 ปี  2553 ปี 2552 

รายไดร้วม  61,156 61,169 60,494 60,986 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 53,345 52,485 57,227 57,492 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 7,811 8,684 3,267 3,494 
     
สินทรัพยร์วม 176,342 169,146 109,259 105,992 
หน้ีสินรวม 100,660 101,275 50,072 50,072 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 75,682 67,871 59,187 55,920 
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บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั 
                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี  2553 ปี 2552* 
รายไดร้วม  172.9 164.7 95.2  
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 167.3 157.6 106.1  
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.6 7.1 (10.9)  
     
สินทรัพยร์วม 44.7 65.3 53.7  
หน้ีสินรวม 32.9 59.1 54.6  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 11.8 6.2 (0.9)  

*บริษทั โพสต ์นิวส์ จาํกดั จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน เมษายน 2553 
 
11.2 ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นกู้และตัว๋เงิน  
 ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตัว๋เงิน  และไม่มียอดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
11.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

           (หน่วย : บาท) 
 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

(ปรับปรุงใหม่)   
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 

1.69 
0.25 
0.16 

1.59 
0.10 
0.09 

1.67 
0.17 
0.05 

1.56 
(0.20) 
  0.06 

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

งบการเงินรวม                
           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 % + / - ปี 2554 % + / - ปี 2553 % + / - ปี 2552 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,982 +6.1 1,868 -0.6 1,880 +3.01 1,825 -10.05 
หน้ีสินรวม 1,137 +5.96 1,073 +2.78 1,044 -2.88 1,075 -4.36 
รายไดจ้ากการขาย 2,376 +21.04 1,963 +8.15 1,815 +12.73 1,610 -11.39 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 2,218 +19.06 1,863 +7.56 1,732 +0.1 1,731 -3.08 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 126 +147.06 51 -38.55 83 +184.69 (98) -853.85 
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งบการเงินบริษทั              
                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2555 % + / - ปี  2554 % + / - ปี  2553 % + / - ปี 2552 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,806 +6.49 1,696 -2.14 1,733 -1.70 1,763 -8.65 
หน้ีสินรวม 1,057 +8.30 976 +2.85 949 -7.32 1,024 -4.30 
รายไดจ้ากการขาย 1,999 +27.90 1,563 +2.63 1,523 +11.74 1,363 -13.62 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,919 +24.21 1,545 +3.83 1,488 -2.04 1,519 -1.36 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 109 +263.33 30 -57.14 70 +176.2 (91) -375.8 

 

11.5 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ภาพรวมของธุรกจิ 

ภายหลงัการส้ินสุดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2553  ยอดการใชจ่้ายการโฆษณาไดก้ลบัมาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมท่ีดี
ข้ึน ยกเวน้ในช่วงวิกฤตการณ์นํ้ าท่วมในไตรมาสส่ี ปี 2554 ลูกคา้ไดย้กเลิกและเล่ือนการจองโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ในช่วงสองอาทิตยข์องเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 การใชจ่้ายโฆษณารวมทั้งหมดโตข้ึนร้อยละ 3.7 ในปี 
2554 และร้อยละ 8.4 ในปี 2555 

โดยท่ีหนงัสือพิมพไ์ดถู้กยกเลิกการลงโฆษณาในช่วงท่ีเกิดวิกฤตนํ้ าท่วม การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภท
ของส่ือหนงัสือพิมพจึ์งลดลงร้อยละ 3.0 ในปี 2554 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ในปี 2555 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือนิตยสารโตข้ึนร้อยละ 2.3 ในปี 2554 และลดลงร้อยละ 10.4 ในปี 
2555 การลงโฆษณาในนิตยสารจะถกูซ้ือล่วงหนา้ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของนิตยสารแต่ละ
เล่ม ดงันั้น การยกเลิกการลงโฆษณาในช่วงวกิฤตการณ์นํ้าท่วมจึงมีผลมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2555 

การใชจ่้ายการโฆษณาในประเภทของส่ือโทรทศัน์โตข้ึนร้อยละ 2.4 ในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4 ในปี 
2555 

ยอดขาย 

รายไดจ้ากการขายและบริการรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จาก 1,963 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 2,376 ลา้นบาทในปี 
2555 

รายไดจ้ากการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 เป็น 
708 ลา้นบาท หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 เป็น 304 ลา้นบาท และหนงัสือพิมพ ์ M2F เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1,041.1 เป็น 237 ลา้นบาท หนงัสือพิมพ ์M2F ไดเ้ปิดตวัเม่ือเดือนตุลาคม 2554 และดาํเนินการผลิตและแจกจ่ายเตม็ปี
ในปี 2555 เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงาน 3 เดือนในปี 2554 ซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
4.4 ของการใชจ่้ายการโฆษณารวมในประเภทของส่ือของหนงัสือพิมพ ์  อยา่งไรกต็ามยอดขายหนงัสือพิมพล์ดลงร้อย
ละ 6.4 เป็น 303 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในส่วนสายการบิน โรงแรม และยอดขายสมาชิก 
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รายไดโ้ฆษณาของนิตยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 เป็น 406.8 ลา้นบาท ในปี 2555 แมว้า่การใชจ่้ายการโฆษณา
รวมในประเภทของส่ือนิตยสารลดลงร้อยละ 10.4 แต่บริษทัไดป้ระโยชน์จากการท่ีผูซ้ื้อส่ือโฆษณาเปล่ียนการลง
โฆษณาจากนิตยสารฉบบัเลก็เป็นนิตยสารแนวหนา้ ยอดขายนิตยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.8 เป็น 77.1 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์รวมถึงการร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีโทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ช่อง 11 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 231.3 ในปี 2555 จากการท่ีบริษทัเช่าเวลาออกอากาศสาํหรับขายในช่วงข่าวช่วงเยน็ทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 5 รายไดเ้ฉพาะการร่วมผลิตรายการข่าวกบัสถานีโทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ช่อง 11ลดลงร้อยละ 8.6 เป็น 133.2 
ลา้นบาท ในปี 2555 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการประกอบกิจการ 

ตน้ทุนการขายและบริการรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.4 จาก 1,332 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 1,657 ลา้นบาทในปี 
2555 การเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนการผลิต และแจกจ่ายของหนงัสือพิมพ ์ M2F ซ่ึงมีการผลิตและแจกจ่ายเตม็ปี
ในปี 2555 เปรียบเทียบกบัสามเดือนในปี 2554 ปริมาณการใชแ้ละตน้ทุนกระดาษหนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 72.7 
และ 61.6 ตามลาํดบั ราคากระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ใชล้ดลงจาก 655 เหรียญสหรัฐต่อตนั เม่ือปลายปี 2554 เป็น 610 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปลายปี 2555 ต้นทุนค่าสัมปทานในการร่วมผลิตรายการข่าวสูงข้ึนภายหลังการต่ออายุ
สัมปทาน 

ค่าใชจ่้ายในการขายรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 จาก 268 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 304 ลา้นบาท ในปี 2555 
ในขณะท่ียอดขายเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรกต็ามค่าใชจ่้ายในการบริหารรวมลดลงร้อยละ 2.2 จาก 262 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 
256 ลา้นบาทในปี 2555   

ผลการดาํเนินงาน 

บริษทัมีผลกาํไรรวมก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 57.5 จาก 107 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 168 ลา้นบาทในปี 
2555 ทั้งน้ี บริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ประเภทรถยนต ์และรถขนหนงัสือพิมพจ์าํนวน 7 ลา้นบาท ในปี 
2555 

ปลายปี 2554 รัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาประกาศใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 23 ใน
ปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ลดลง จาํนวนรวม 20.6 ลา้นบาทในปี 2554  และแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในปี 2554 โดยแสดงภาษีเงินไดเ้พ่ิม
สูงข้ึนร้อยละ 49.6 และร้อยละ 23.5 ในปี 2555 

 บริษทัมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสูงข้ึนร้อยละ138.8 จาก 54.1 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 129.1 
ลา้นบาทในปี 2555 ขณะท่ีกาํไรในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 149.8 จาก 50.6 ลา้นบาท หรือ 0.10 
บาทต่อหุน้ ในปี 2554 เป็น 126.4 ลา้นบาท หรือ 0.25 บาทต่อหุน้ ในปี 2555 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

 กาํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.6 จาก 275.8 
ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 335.3 ลา้นบาท ในปี 2555 อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2555 
เท่ากบัร้อยละ 14.1 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 14.0 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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 อตัราส่วนกาํไรต่อรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 5.4 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 2.8 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน อตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายและบริการ และภาษี
เงินได ้ในปี 2554  

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 6.5 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 2.9 ในปี 
2554 ขณะท่ีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15.3 ในปี 2555 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 6.8 ในปี 
2554 อตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2555 

ลกูหน้ีการคา้และสินคา้คงคลงั 

 ลกูหน้ีการคา้ทั้งหมดก่อนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและสินคา้รับคืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.3 จาก 455.0 ลา้นบาท ใน
ปี 2554 (ร้อยละ 23.2 ของยอดขาย) เป็น 661.1 ลา้นบาท ในปี 2555 (ร้อยละ 27.8 ของยอดขาย) ในปี 2555 บริษทัมี
ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.6 ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดท่ีคา้งชาํระเกินสามเดือน เปรียบเทียบกบั
ในปี 2554 จาํนวน 39.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.3  ความล่าชา้ในการรวบรวมเอกสารยืนยนัการออกรายการและเทป
บนัทึกรายการและโฆษณาท่ีออกอากาศ รวมทั้งความล่าชา้ของลูกคา้หน่วยงานราชการในการเบิกจ่าย ทาํให้ลูกหน้ี
การคา้ และอายหุน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก อยา่งไรกต็ามสาํหรับลกูหน้ี 50 รายแรก เป็นหน่วยงานราชการ และบริษทัโฆษณา
ชั้นนาํรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้พียงพอแลว้ และเช่ือวา่สามารถเรียกเกบ็เงิน
ไดใ้นอนาคต 

 สินคา้คงเหลือสุทธิจากการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บลดลงจาก 120.9 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 
2554 เป็น 84.1 ลา้นบาท ในปี 2555 บริษทัยงัลดจาํนวนกระดาษหนงัสือพิมพค์งเหลือเพ่ือลดตน้ทุนค่าเกบ็รักษา บริษทั
เช่ือวา่กระดาษคงเหลืออยูใ่นสภาพดีใชใ้นการผลิตหนงัสือพิมพ ์และหนงัสือเพ่ือขายไดใ้นอนาคตและบริษทัเช่ือวา่ได้
ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพียงพอแลว้ 

สภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้จ่ายลงทุนในการซ้ือรถเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษทั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟตแ์วร์ และการปรับปรุงอาคารจาํนวน 60.9 ลา้นบาท ในปี 2555 เปรียบเทียบกบัจาํนวน 58.3 ลา้นบาท ในปี 2554
 เงินกูย้ืมธนาคารทั้งหมดเพิ่มข้ึนจาํนวน 60.4 ลา้นบาท จาก 523.1 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 เป็น 583.5 ลา้น
บาท ณ ส้ินปี 2555 เงินกูร้ะยะยาวลดลง 122.5 ลา้นบาท จาก 472.5 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 เป็น 350.0 ลา้นบาท ณ ส้ิน
ปี 2555 ขณะท่ีบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมข้ึน 183.0 ลา้นบาท จาก 50.6 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 
เป็น 233.5 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 

เงินกูย้ืมธนาคารทั้งหมดต่อ EBITDA เป็น 1.7 เท่า ในปี 2555 เทียบกบั 1.9 เท่า ในปี 2554 เน่ืองมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของลกูหน้ีการคา้และเงินกูร้ะยะสั้นจากธนาคาร อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.35 เท่า ในปี 2555 ซ่ึงเท่ากบัปีท่ี
ผา่นมา และอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงของสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว 

 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 50 ลา้นบาท สําหรับปี 2554 ในเดือนพฤษภาคม 2555 และจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาสแรกของปี 2555 จาํนวน 30 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
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11.6  ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.6.1  ผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั สําหรับงบ
การเงินของบริษทั และงบการเงินรวม ได้แก่ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3315  

11.6.2  รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นใน
รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

11.6.3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี :- 

การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 

ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพรั์บรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณารับรู้เม่ือให้บริการเสร็จส้ิน ซ่ึงตามปกติการใหบ้ริการจะถือวา่เสร็จส้ินลงเม่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
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ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี และค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น 

สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า
กวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุย้การผลิต 

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือ
เคล่ือนไหวชา้ 

เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธี เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 ถึง 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ  4 และ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช ้ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10  ปี 

สิทธิการใชอุ้ปกรณ์ ตามอายขุองสัญญาร่วมผลิตรายการข่าว (1 ถึง 2 ปี) 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

  บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้   

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั
ฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า หากบริษทัฯคาดว่าจะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุด
ของสัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่าจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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เงนิตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย
ค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่า
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 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 

(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 
1,060,000 

2 บริษทัโพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

530,000 

3 บริษทั โพสต-์เอซีพี จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 

245,000 

4 
 
5 
 
6 

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

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนายณรงค ์พนัตาวงษ)์  

235,000 
 

50,000 
 

305,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,425,000 

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)  - ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) - ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
 - ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) - ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งกบัสถาบนัการเงิน  :   ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมียอดเงินกูย้มืคงคา้งรวม 568.0 ลา้นบาท  
12.2   ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 

    - - ไม่มี - - 
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                                                                                         เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 

 
      ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

65 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
WHARTON SCHOOL 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - 2553-ปัจจุบนั 
2554- ปัจจุบนั 
2553- ปัจจุบนั 
2553- ปัจจุบนั 
2549-2550 
 
2544-2549 
2544- ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการลงั 
ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ.คอม-ลิงค ์
บจ.ปรียธิดา 
บจ.ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอร่ี 
 
 
 
บจ.ปรีดีประภา 

นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน 
กรรมการ 

50 -อนุปริญญาการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-DIRECTORS 
ACCREDITATION 2005 
-Finance for non finance 
director (FND) 2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- - 2554-ปัจจุบนั 
ตั้งแต่ 2555-
ปัจจุบนั 
2548 – 2554 
2553 – 2554 
2548 – 2551 
 
2544 – 2547 
2542 – 2544 
 

กรรมการ 
ผูก่้อตั้ง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ร่วม 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการสายงานอาราทิส 
กรรมการ 
กรรมการผูอ้  านวยการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
 
บมจ.อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
บจ.แฟมมิล่ี โนฮาว 
บมจ.จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
บมจ.จีเอม็เอม็ มีเดีย 
บจ. อินเดก็ซ์ อีเวน้ท ์เอเจนซ่ี 
บจ. อินเดก็ซ์ อีเวน้ท ์เอเจนซ่ี 
 

นายควอ๊ก คูน เอียน  
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง และ 
กรรมการบริหาร 
 

57 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัน็อตติงแฮม 
ประเทศองักฤษ 

- พี่ของนางสาว 
ควอ๊ก ฮุย ควอง 

2542 - ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2552- ปัจจุบนั 
2551- ปัจจุบนั 
2550- ปัจจุบนั 
 
2543 – 2551 
2521- ปัจจุบนั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 
 
ประธานบริหาร 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ.ไอเอชเอช เฮลทแ์คร์ เบอร์ฮาด 
(มาเลเซีย) 
บมจ.แชงกรี-ลาโฮเตล็(ประเทศไทย) 
บจ.แชงกรี-ลา เอเชีย 
บจ. วิลมาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโ์ปร์) 
บจ. เอสซีเอม็พีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
บจ. เคอร์ร่ี โฮลดิงส์ (ฮ่องกง) 

นางสาวควอ๊ก ฮุย ควอง  
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 

35 ปริญญาตรี East Asian 
Studies มหาวิทยาลยั 
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 

- นอ้งของนาย  
ควอ๊ก คูน เอียน 

2552 - ปัจจุบนั 
2552- กค.2555 
 
2547-ปัจจุบนั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

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

นายจอห์น ทอมพส์นั  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

48 -ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 
-ACA, ICAEW  
ประเทศองักฤษ 
- DIRECTORS 
ACCREDITATION  
(DAP 57/2006) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2548- 2550 
2542- 2548 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
หวัหนา้ส่วนตลาดทุน/กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด)์ 
บลจ. ทีเอม็บี แมคควอรี 
บลจ. ไอเอน็จี (ประเทศไทย) 



-75- 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

53 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การจดัการ) และปริญญา
โท วิศวกรรมศาสตร์(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 
2553 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2546 - 2552 
 
2545 – 2551 
2545 – 2549 
2544 – 2550 
 
2537 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธาน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ Board of Trustees 
กรรมการ Board of Trustees 
กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
สมาคมธนาคารไทย 
Bangkok Bank (China) Co., Ltd.  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
Singapore Management University 
 
 
บมจ. การบินไทย 
บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
บจ.วีซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล  
(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
 

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี 
กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

45 โรงเรียนสตรีเซนต ์แคร์ 
ฮ่องกง 

- - 2554-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ.เอสซีเอม็พีกร๊ป (ฮ่องกง) 
บจ.ปักก่ิง ครอสไลท ์แอดเวอร์ไท
ซ่ิง (จีน) 
บจ.ไมซิน แอดเวอร์ไทซ่ิง คอมมู
นิเคชัน่ ปักก่ิง (จีน) 
บจ.เอสซีเอม็พี เฮิร์ทส์ พบัลิเคชัน่ 
(ฮ่องกง) 
บจ.เซียงไฮ ฮู หยงิ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
(จีน) 
บจ.เซาวไ์ชน่ามอน่ิง โพสต ์
(สิงคโปร์) 
บจ.เวล็ธิ ฮาร์เบอร์ อินเวอร์สเมนท ์
(ฮ่องกง) 

นายปราโมช รัฐวินิจ 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

62 -ปริญญาโทนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ประกาศนียบตัรวิทยาลยั
ตลาดเงินตลาดทุนรุ่น 5 
-ประกาศนียบตัรการเมือง
การปกครอง รุ่น 8 สถาบนั
พระปกเกลา้ 
-ประกาศนียบตัร วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น44 

- - 2553-ปัจจุบนั 
พค.2555-ปัจจุบนั 
 
2552- 2554 
 
2548-2550 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการ
ประจ า 
อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

58 -ปริญญาบตัร วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัรไทย 
-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

5.07 - 
 

2537 - ปัจจุบนั 
 
2521-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2551- ปัจจุบนั 
 
2551- ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ. วิค แอนด ์ฮุคลนัด ์
บจ.โพสต-์เอซีพ ี
บจ.โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 
บจ.วิคเคอร่ี แอนด ์วรชยั   
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

ดร.วิษณุ เครืองาม 
กรรมการอิสระ 

61 -ปริญญาดุษฏีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
เบคร์กเล่ย ์สหรัฐอเมริกา 
-เนติบณัฑิตไทย ส านกั
อบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 
-ประกาศนียบตัร วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร 
- DIRECTORS 
ACCREDITATION 
(DAP68/2008) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
 

 

 

- - 2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2549 – 2551 
2545 – 2549 
2536 – 2545 
2535 – 2543 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
รองนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกวฒิุสภา 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.เสริมสุข 
บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
บมจ.ลอ็กซ์เล่ย ์
บมจ.ศิครินทร์ 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

64 -ป           -ปริญญาเอก เศรษฐศาตร์  
               มหาวิทยาลยัโมนาช 

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

- - 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 -  ปัจจุบนั 
2546 -  ปัจจุบนั 
 
 
 
2546 -  ปัจจุบนั 
 
 
2543 – ปัจจุบนั 
 
2542 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกรรมการผลตอบแทน 
รองประธาน  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการการ
ลงทุน (2553) 
กรรมการ คณะกรรมการจดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
รองประธาน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (2553) 
 
 
 
 
 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.  อินโดรามา เวนเจอร์ส  
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส 
บจ.ทริส คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
 
กระทรวงการคลงั 
 
 
บมจ. น ้ามนัพืชไทย 
 
บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง   
กรรมการ  และ 

ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง  และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

45 -ปริญญาตรี( เกียรตินิยม) 
รัฐศาสตร์ สาขาความสมัพนัธ์  
ระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยั เคมบริดจ ์
ประเทศองักฤษ 
-CHARACTERISTICS 

OF EFFECTIVE 
DIRECTORS 

-DIRECTORS 
ACCREDITATION  

    (DAP 66/2007) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

0.05 สมรสกบั
บุตรสาวนาย
สุทธิเกียรติ  
จิราธิวฒัน์  

2552-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2547-2550 
 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน ์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

70 -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ ส่ือสารมวลชน
(มนุษยศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหา 
วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
-ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ธุรกิจ
การโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต  
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
 (DAP 68/2008)   
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

13.49 บุตรสาวสมรส
กบันายศุภกรณ์ 
เวชชาชีวะ 

2525 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานก ากบัการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
และนายกสมาคมศิษยเ์ก่ารัฐศาสตร์ 
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
บมจ. เซ็นทรัล พฒันา 
บริษทัในเครือเซ็นทรัล 
บจ. โพสต ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต-์เอซีพี 
บจ. โพสต-์ไอเอม็ พลสั 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

นายเอกฤทธ์ิ บุญปิติ 
กรรมการ 

50 -ปริญญาโท การตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
(DAP 66/2007) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

2.12 - 2549 – ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2548 – 2552 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2542 – ปัจจุบนั 
2539 – ปัจจุบนั 
2531 - 2548 

กรรมการ 
ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 

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

 
 หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ดัส่วน ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ท่ีมา บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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เอกสารแนบ 2 
 

 
2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทั ทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัย่อย / 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  /  / / /  
นายพิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ       / 

 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

  
 

                                     ช่ือบริษทัยอ่ย 
ช่ือกรรมการ 

บจ. โพสต ์อินเตอร์
เนชัน่แนล มีเดีย 

บจ.โพสต-์เอซีพี    บจ.โพสต-์ 
ไอเอม็ พลสั 

บจ. จ๊อบ จ๊อบ บจ.โพสต ์
นิวส์ 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ / / / /  
นายวรชยั พิจารณ์จิตร / / / /  
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / /  / 
นายภคั เพง่ศรี /  / /  
นางสาวเดบ็บราห์ อลิสนั โธมสั  /    
นายพิชาย  ช่ืนสุขสวสัด์ิ     / 
นางปราณี บุญศิริพนัธ์    /  
นายสุรศกัด์ิ  มุขประดบั     / 
นายพีระวฒัน์ โชติธรรมโม     / 

 

 
หมายเหตุ 
 /   กรรมการ 
 X  ประธานกรรมการ 
 //   กรรมการบริหาร 
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