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ส่วนที 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 เพือเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสทีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  หนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสตไ์ดจ้ดัทาํหนงัสือฉบบัพิเศษจาํนวน 12 ฉบบั เพือเผยแพร่พระราชประวติั และพระราชกรณียกิจในรอบ 
60 ปีทีผ่านมา โดยสอดแทรกไปพร้อมกบัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์ฉบบัรายวนั ตงัแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์ไดร่้วมกนัจดัทาํหนงัสือ “ประมวลภาพการจดังาน
ฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี” โดยมีการบรรยายภาพเป็นภาษองักฤษ
และภาษาองัไทยในฉบบัเดียวกนั หนงัสือดงักล่าวมียอดจาํหน่ายกวา่ 900,000 เล่ม ภายในเวลาเพียง 2-3 สปัดาห์ 
 การปรับปรุงและเปลียนแปลงโฉมใหม่ของเว็บไซด์หลกัของบริษทัฯ ทีเริมตงัแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 และ
ดาํเนินงานต่อเนืองมาถึง พ.ศ. 2549 นนั นบัว่าประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ชมทีเพิมมากขึนและ
รายไดที้เพิมสูงขึน สาํหรับสถิติการเยียมชมเวบ็ไซด ์ซึงวดัไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ชม และจาํนวนหนา้ทีมีผูเ้ขา้ไปอ่าน 
เพิมขึนอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี ในปลายปี พ.ศ. 2549 บริษทัฯ ยงัได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ คือ 
www.jobjob.co.th ซึงเป็นเวบ็ไซดส์าํหรับการจดัหางานโดยเฉพาะ 
 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาโดยรวมในปี พ.ศ. 2549 ไม่แสดงสถิติทีเพิมขึนกวา่ปี พ.ศ. 2548 ทงันีเพราะภาคธุรกิจ
ทีเป็นผูส้นบัสนุนหลกั ซึงไดแ้ก่ อสงัหาริมทรัพย ์รถยนตร์ะดบับน โทรศพัทมื์อถือ และสินคา้อุปโภคบริโภค มีการลด
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและโฆษณา เนืองมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2549  รายไดจ้ากค่าขายโฆษณา
ในหนา้หนงัสือพิมพล์ดลงร้อยละ 11 ในขณะทีรายไดจ้ากโฆษณาโดยรวมลดลงร้อยละ 5  ส่วนรายไดจ้ากการจดัทาํ
หนงัสือฉบบัพิเศษลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั เนืองจากการลดค่าใชจ่้ายในดา้นโฆษณาของภาคอสังหาริมทรัพยที์ชะลอ
ตวัในการเปิดโครงการใหม่ๆ รวมทงัการเลือนกาํหนดในการเสนอขายหุน้ครังแรกของบริษทัทีเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
 ภาคธุรกิจทีมีการเติบโตในปี พ.ศ. 2549  คือ ธนาคาร และการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทียวและอืนๆ 
ทีเกียวขอ้ง  
 การเติบโตของรายได้ของบริษทัฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ทีชะลอตัวนัน สืบเนืองจากภาวะเศรษฐกิจทีผนัผวน 
ประกอบกบัค่านาํมนัทีพุ่งสูงขึนอยา่งรวดเร็ว และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้าก
การจดัจาํหน่ายหนงัสือ “ประมวลภาพการจดังานฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั 
ครบ 60 ปี” ของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสต ์ทูเดย ์ไดช้ดเชยรายไดที้ลดลงเกือบทงัหมด 
 ราคากระดาษหนงัสือพิมพเ์พิมขึนอยา่งต่อเนืองเกือบตลอดทงัปี แต่ราคาเริมคงทีแลว้ในช่วงปลายปีทีผา่นมา
เนืองจากมีกระดาษหนงัสือพิมพน์าํเขา้มาจากประเทศจีนเป็นจาํนวนมาก 
 ในส่วนของยอดการจัดจาํหน่ายของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยงัคงมีเพิมขึนทุกเดือนในปี พ.ศ. 2549 
ในขณะทีหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์ซึงครบ 4 ปีของการดาํเนินงาน ก็มียอดจาํหน่ายเพิมขึนพอประมาณเมือเทียบกบั
สถิติในปี พ.ศ. 2548 ทงันีเนืองจากเป็นทียอมรับในกลุ่มผูอ่้านในประเทศมากยงิขึน  
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ส่วนที 2 
บริษัททีออกหลกัทรัพย์ 

 
ชือบริษทั    : บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทของธุรกิจหลกั  : ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั และรายสัปดาห์ สิงพิมพอื์นๆ  

และงานบริการการพิมพ ์
ทีตงัสาํนกังาน : 136  อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์   : ( 662 ) 240 - 3700 
โทรสาร    : ( 662 ) 240 - 3790 
ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ : 500,000,000 บาท 
เลขทะเบียนบริษทั   : 0107536001583 
Home Page   : www.bangkokpost.com 
     www.posttoday.com 
     www.student-weekly.com 
     www.jobjob.co.th 
 

1.  ปัจจัยความเสียง 
ปัจจยัความเสียงทีนยัยะสาํคญัต่อบริษทัฯ จะขึนอยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี 
1.  ความเสียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 บริษทัประกอบธุรกิจทางดา้นสิงพิมพ ์ดงันนั กระดาษจึงเป็นวตัถุดิบหลกัอยา่งหนึงของธุรกิจ ซึงมกัจะมีการ
เปลียนแปลงทางดา้นราคาตามอปุสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก แต่บริษทัไดมี้การติดตามและวางแผนการ
จดัซือล่วงหนา้ และเกบ็สตอ๊กในปริมาณทีเหมาะสม จึงทาํใหส้ามารถลดความเสียงในดา้นนีไดร้ะดบัหนึง 

 
2.  ความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษทัมีการซือสินคา้และบริการ และ
อุปกรณ์เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ แต่บริษทัไดป้้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน โดยการทาํสญัญาซือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครังคราวตามความเหมาะสม 

 
3.  ความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

 ความเสียงจากอตัราดอกเบียนีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เนืองจากบริษทัมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินให้
กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้ง เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรก็ตาม ความเสียงดงักล่าว
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ถือไดว้า่อยูใ่นระดบัตาํ เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสนั และเงินกู้
ยมืระยะยาวมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด 

 
4. ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

 บริษทัมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 
อยา่งไรกต็าม เนืองจากบริษทัมีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม นอกจากนีบริษทัมีฐาน
ลูกหนีการคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากการเกบ็หนี และบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจ
เกิดขึนจากการเกบ็เงินลูกหนีไม่ไดใ้นบญัชีของบริษทัแลว้ 

 
5.  ความเสียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 

 บริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ย,กิจการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ดงันนัจึงมีความเสียงทีอาจจะไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้เพือเป็นการลดความเสียงทีอาจเกิดขึน บริษทัจึงจดัใหมี้การ
ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและโครงการลงทุน วเิคราะห์ผลและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนด
ไว ้ และรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตามระยะเวลาทีกาํหนด เพือใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขได้
อยา่งเหมาะสมทนัเวลา 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ความเป็นมา 

จากความสนใจพืนฐานดา้นสือสารมวลชน นายทหารอเมริกนั พลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์ไดช้กัชวนนาย
ประสิทธิ  ลุลิตานนท ์  ร่วมกนัก่อตงัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษฉบบัแรกของประเทศไทยในชือ " Bangkok Post "  
โดยถือกาํเนิดขึนเมือวนัที 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเลก็ซานเดอร์ แมค็โดนลัด ์เป็นบรรณาธิการบริหารคนแรก 

ต่อมาหลงัสงครามโลกครังทีสอง นายไคเบล นกัลงทุนชาวเยอรมนั ไดข้อซือหุน้ของพลตรี อเลก็ซานเดอร์ และ
แต่งตงั นายแฮร์รี เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนทีสอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สนั เจา้พอ่ธุรกิจหนงัสือพิมพ์
เครือข่ายฟลีท ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ มีการติดตงัแท่นพิมพ ์และอุปกรณ์การพมิพ ์พร้อมกบันาํเทคนิค
การพิมพส์มยัใหม่มาใชเ้ป็นครังแรกในประเทศไทย  

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2527 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเกียวเนืองกบัหนงัสือพิมพ ์ และสิงพิมพต่์างๆ  ไดแ้ก่  บริษทั สยามโพสต ์ จาํกดั 
จาํหน่ายหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในชือ " สยามโพสต ์ " , บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสารรายเดือน ELLE, ELLE Decor, Cleo  และบริษทั บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็น
นายหนา้ขายโฆษณาใหก้บัต่างประเทศ  ในปี 2539 บริษทั ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชนั จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนินกิจการของบริษทั 
สยามโพสต ์จาํกดั แทน  และไดปิ้ดกิจการลงในตน้ปี 2541 
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ในกลางปี 2540 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างการดาํเนินงานเพือรองรับกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึน 
โดยมีการหยดุการดาํเนินงานแผนกยอ่ยๆของกิจการ และมีพนกังานบางส่วนตอ้งออกจากงานก่อนสินปี 

ปี 2541 บริษทัฯไดปิ้ดแผนกแมก็กาซีน และขายหุน้ในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ 
แอนด ์แอสโซซิเอทส์" รวมทงัการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย "อลัลายด ์นิวสเพเพอร์" ดว้ย 

ในกลางปี 2542 โครงการติดตงัระบบการจดัหนา้หนงัสือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยงการทาํงานในส่วน
ของหนา้ข่าวและหนา้โฆษณา และไดมี้การปรับโครงสร้างการทาํงานของกองบรรณาธิการบางกอกโพสตใ์หม่  ช่วง
ปลายปี 2542  บริษทัฯ ไดย้ติุการผลิตนิตยสาร Tatler  และไดเ้ลิกกิจการบริษทั เวลิด ์เพรส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั เวบ็ แอดไวซอรี จาํกดั เพือสร้างเวบ็ไซทด์า้นการเงิน
แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 

ในระหวา่งปี 2544 บริษทัฯ มีความพยายามทีจะเขา้สู่ตลาดโฆษณาสมคัรงาน จึงไดเ้ริมผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร
ชีวติงานขึนมา  แต่กไ็ม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

นอกจากนนัในรอบปี 2544 บริษทัฯยงัไดเ้พิมส่วนต่างๆ ในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตขึ์นมา อนัจะเป็นประโยชน์
และเพือสนองความตอ้งการแก่ผูอ่้านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะนาํเสนอข่าวทางดา้นการเงิน การ
ธนาคาร ขอ้มูลและขอ้แนะนาํต่างๆ เพือประโยชนใ์นการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวติประจาํวนั  Learning Post จะเป็น
ส่วนทีนาํเสนอบทความต่างๆ ทีครอบคลุมหวัขอ้ข่าวทีสาํคญัๆ ดา้นการศึกษาในมุมมองของนกัเรียน อาจารย ์นอกจากนียงั
มีบทเรียนภาษาไทยทีจะเป็นประโยชนต่์อผูอ่้านชาวต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพิม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั
ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัฯไดรั้บพนกังานใหม่สาํหรับกองบรรณาธิการโพสต ์ทูเดย ์และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 

เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัฯ เปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตชื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย”์  ซึง

เป็นการนาํเสนอหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัทีมีรูปแบบทีเหมาะสมกบัยคุสมยั เพือรองรับกลุ่มผูอ้า่นทงัผูอ้่าน  โดยทวัไป 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษไดห้ยดุธุรกรรม
ต่างๆ  

ปี 2547 เป็นปีทีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ มีอายคุรบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงไดเ้ริม
ออกสู่สายตาประชาชนเมือวนัที 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นีมีความผสมผสานกนัมากขึนระหวา่งเนือทีข่าวทีเพิม
มากขึนและการจดัวางเนือหาของข่าวทีเหมาะสม ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ ซึงถือวา่เพียงดาํเนินงานมาเป็นปีที 2 ก็
สามารถติดอนัดบัเป็นหนงัสือพิมพที์มียอดผูอ่้านมากทีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

ในระหวา่งปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีเราไดเ้ขา้ไปร่วมลงทุนนนั ไดร่้วมลงทุนเปิด
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั เพือทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซึงในปัจจุบนันิตยสาร Marie Claire 
กเ็ป็นทีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง   และในช่วงปลายปีบริษทัฯ ไดล้งทุนซือ
เครืองพิมพใ์หม่ทีทนัสมยั ซึงจะมีกาํลงัการผลิตสูงและช่วยประหยดัระยะเวลาในการพิมพ ์ ทงันีเพือรองรับการขยายตวั
ของการผลิตและการจาํหน่ายทีคาดวา่จะเพิมสูงขึนมากในอนาคต  

เมือ 1 สิงหาคม 2548 ซึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตงัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์  ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่โลก
ของสือแห่งอนาคต  โดยไดจ้ดัตงัฝ่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีเดีย มีชือวา่ “โพสตดิ์จิตอล”  เพือใหบ้ริการขา่วสารทาง

อิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด 
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 ในช่วงปี 2549 ไดร่้วมมือกบั Newspaper Direct ในการจดัทาํ E-paper ซึงเป็นหนงัสือพิมพอิ์เลก็ทรอนิคส์ฉบบัแรก
ในประเทศไทย โดยผา่นเวบ็ไซต ์ pressdisplay.com ดงันนัผูอ้่านทวัโลกไม่วา่จะอยูที่ใดกต็าม  เพียงแต่มีอินเทอร์เน็ต
เท่านนั ก็สามารถอ่านข่าวจากหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสต ์ทูเดย ์  ในรูปลกัษณ์ของหนงัสือพิมพฉ์บบัสมบูรณ์ที
จะใหค้วามรู้สึกเช่นเดียวกบัไดอ้า่นหนงัสือพิมพฉ์บบัจริงทีส่งเป็นประจาํทุกเชา้ 

 นอกจากนี ไดป้รับปรุงการสนอบริการบนเวบ็ไซดอ์ยา่งต่อเนือง ไดจ้ดัตงัเวบ็ไซดง์านใหม่ www.JobJob.co.th ที
ไดเ้ปิดตวัครังแรกไตรมาสที 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือใหบ้ริการโฆษณาหางานของแผนกฯ สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย ทงัในรูปของสิงพิมพแ์ละออนไลน ์ซึงในปัจจุบนัสือทงั 2 รูปแบบ นีมีความเชือมโยงกนัมากยงิขึน 

การก่อสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ ทีไดเ้ริมการก่อสร้างตงัแต่กลางปี 2548 นนั ปัจจุบนัการ
ก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และอยูร่ะหวา่งในขนัตอนการติดตงัอุปกรณ์และเครืองจกัรในขณะนี คาดวา่จะสามารถเปิด
ทาํการไดภ้ายในเดือนเมษายน 2550 ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่นี ตงัอยูบ่นเนือที 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และอยูห่่าง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ 
บริษทั โพสต ์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั

ภาษาองักฤษ ”Bangkok Post”, หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย “โพสต ์ ทูเดย”์, หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ภาษาองักฤษ 

“Bangkok Post Student Weekly”, แมกกาซีน “กรูู” ซึงแทรกในหนงัสือพิมพ ์ “Bangkok Post” ทุกวนัศุกร์, และหนงัสือ

อืนๆแทรกในหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post นอกจากนียงัใหบ้ริการทางดา้นงานพิมพอื์น ๆ เช่น นิตยสาร แผน่พบั โบร์ชวัร์ 
หนงัสือต่างๆ  แก่บริษทัในเครือและลูกคา้ภายนอกและการใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิดอีก
ดว้ย 

ประเภท ชือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

หนังสือพมิพ์   
     หนงัสือพิมพร์ายวนั      Bangkok Post บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
     หนงัสือพิมพร์ายวนั โพสต ์ทูเดย ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
     หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ Bangkok Post Student Weekly บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
งานพมิพ์เชิงพาณชิย์ แผนกอลัลายด ์พรินทเ์ตอร์ส บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาองักฤษ) กรูู (รายสปัดาห์) บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

 เดอะแมกกาซีน (รายปักษ)์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

เวปไซด์หางาน จ๊อบ จ๊อบ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

ข่าวด่วน SMS ข่าวด่วนภาษาองักฤษ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

 ข่าวด่วนภาษาไทย บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

นิตยสารภาษาไทย   
     นิตยสารภาษาไทยรายเดือน ELLE  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 
 ELLE DÉCORATION  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 

      CLEO  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์เอซีพี  
 MARIE CLAIRE  บจก. เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั 
     นิตยสารรายสามเดือน BMW  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 
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โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัเป็นดงันี 
 

 

 

  
 
 
              51.00%           100.00%    
                                        
             51.00 %            100.00 % 
          
 
      51.00%             51.00% 
                      
          

 
2.3 รายได้รวมทงักลุ่มของบริษทัในระยะ 4 ปีทผ่ีานมา 

       (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ 
บริการ 

ดาํเนินการโดย % การถือ
หุน้ 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ,์  
สิงพิมพ ์,งาน
พิมพเ์ชิงพาณิชย์
, นิตยสารฉบบั
สอดแทรก, เวป
ไซดห์างาน, 
ข่าวด่วน SMS 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง  

 
 

100.0 

 
 

1,367.9 

 
 

90.7 

 
 

1,711.7 

 
 
91.0 

 
 

1,732.1 

 
 

92.9 

 
 

1,787.5 

 
 

93.4 

ผลิตนิตยสาร 
Elle,  
Elle Décor 

บจก. ฮาเชท     
ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 

 
 

51.0 

 
 

140.3 

 
 

9.3 

 
 

168.6 

 
 

9.0 

 
 

131.6 

 
 

7.1 

 
 

126.3 

 
 

6.6 

 
รวมทงัสิน* 

   
1,508.2 

 
100.0 

 
1,880.3 

 
100.0 

 
1,863.7 

 
100.0 

 
1,913.8 

 
100.0 

 
* รวมรายไดอื้นๆ 

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์  บจก. จ๊อบ จ๊อบ 

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี 

บมจ. โพสต์ พบัลิชชิง 

         บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอม็ซี 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
3.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

3.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษทัฯ เป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัภาคเชา้ภาษาองักฤษ "Bangkok Post" หนงัสือพิมพ์
รายวนัภาษาไทย “โพสต ์ทูเดย”์   หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์  “Bangkok Post Student Weekly"  นิตยสาร
ฉบบัแทรก นอกจากนี บริษทัฯ ยงัรับจา้งพิมพง์านทวัไป รวมทงัสิงพิมพข์องกิจการและของบริษทัในเครือ 
และใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด 
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

• หนงัสือพิมพ ์ Bangkok Post เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัทีนาํเสนอข่าวในลกัษณะเป็นกลาง มีการ
ตีพิมพบ์ทวพิากษว์จิารณ์ทีตรงประเด็น เสริมดว้ยบทความทีวเิคราะห์เจาะลึกทงัในส่วนของข่าวใน
ประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสงัคม ฯลฯ  

• หนงัสือพิมพ ์  “โพสต ์ทูเดย”์ ไดเ้ปิดตวัเมือวนัที 7 กมุภาพนัธ์ 2546 เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนั
ภาษาไทยทีนาํเสนอข่าวธุรกิจดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย กระชบั ไม่เยนิเยอ้จนเกินไป และไม่ใชศ้พัทท์าง
เศรษฐกิจทีเขา้ใจยาก  นอกจากนียงัมีการนาํเสนอข่าวการเมือง ขา่วต่างประเทศ ขา่วกีฬา ข่าวบนัเทิง 
บทวเิคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรืองราวเกียวกบัชีวติของบุคคลทีน่าสนใจ ฯลฯ  

• หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ Bangkok Post Student Weekly เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษสาํหรับเดก็
ในวยัเรียน และกลุ่มวยัรุ่น เนือหาประกอบดว้ย คอลมันข์่าว การ์ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์
ดาราดงั โดยทงัหมดนีจะใชภ้าษาองักฤษทีง่ายต่อการอ่าน รวมทงัมีการอธิบายศพัทย์าก มีการเตรียม
บทความสาํหรับใหค้รูสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอีกดว้ย 

• นิตยสารไลฟ์สไตลภ์าษาองักฤษ กรููแทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตทุ์กวนัศุกร์ 

• นิตยสารรายปักษภ์าษาองักฤษ เดอะแมกกาซีน แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• เวปไซดห์างานอจัฉริยะ  www.JobJob.co.th มีเครืองมือพิเศษเพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้มคัร
งานและผูรั้บสมคัร 

• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
ผลิตภณัฑข์องบริษทัในเครือ 

• Elle Magazine  เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามระดบัสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบบั
ภาษาไทยมีรูปแบบเช่นเดียวกบั Elle ทวัโลกทีเนน้ทางดา้นแฟชนั  ความงาม  การดูแลสุขภาพ 
การแนะนาํเกียวกบัสูตรอาหาร สถานทีท่องเทียวในดินแดนต่างๆทวัโลก และแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิตในรูปแบบของคนไทย  Elle Magazine เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามใน
รูปแบบทีแปลกตา ทนัสมยั  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• Elle Decoration เป็นนิตยสารเพือการตกแต่งบา้นระดบัสากลทีรู้จกักนัดีทวัโลก เนืองจากมี 
Elle Decoration ฉบบัภาษาต่างๆ อยูใ่นเครือข่ายถึง 15 ประเทศทวัทุกทวปีรวมทงั Elle 
Decoration ฉบบัภาษาไทย ซึงเป็น Elle Decoration ฉบบัที 13 ของโลก Elle Decoration เป็น
นิตยสารเพือการตกแต่งบา้นทีมุ่งเนน้การสร้างสรรคค์ุณภาพดว้ยความพิถีพิถนั  Elle 
Decoration ฉบบัภาษาไทยมีสดัส่วนของขอ้มูลจากต่างประเทศและเรืองราวทีผลิตและถ่ายทาํ
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ในเมืองไทยนาํมาผสมผสานกนัอยา่งลงตวัทงัเรืองราวและรูปภาพของทีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
มีรสนิยมจากทวัทุกมุมโลก หลากหลายความคิดในการนาํเครืองเรือนและของใชเ้ก่าๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้หดู้ใหม่ แปลกตาและแหล่งช็อปปิงสินคา้เพือการตกแต่งจากทวัเมืองไทย เหมาะ
กบัวถีิชีวิตสมยัใหม่ของคนไทยทีชืนชอบในการตกแต่งบา้นอยา่งแทจ้ริง 

• Cleo Magazine เป็นนิตยสารภาคภาษาองักฤษทีเริมวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดว้ย
นิวซีแลนด ์ สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นลาํดบั สาํหรับฉบบัภาษาไทยนนัเป็นประเทศที 5 ทีได้
พิมพแ์ละวางจาํหน่าย ซึงสามารถครองความนิยมในหมู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยบุคลิกพิเศษ
ของ Cleo ทีตรงกบัอธัยาศยัใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่วา่จะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความมี
ชีวติชีวาชอบสนุกสนานพร้อมทีจะเรียนรู้สิงใหม่ๆ ใส่ใจทีจะปรับปรุงและเพิมพนูเสน่ห์ใหก้บั
ตวัเอง นอกจากนี Cleo ยงัมีรูปเล่มสีสนัสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดบัสากล 

• Marie Claire Magazine ไดเ้ปิดตวัเมือเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นการร่วมทุนกบั Marie Claire 
Album (MCA) ประเทศฝรังเศส  เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามภาษาไทยทีมีรูปแบบและ
เนือหาทีทนัสมยั 

3.1.2    ลกัษณะลูกคา้แบ่งเป็นประเภทหลกัได ้2 ประเภท 
1. ลูกคา้ดา้นโฆษณา แบ่งเป็น 

- บริษทัเอเยนซี 
- ลกูคา้ทีสงัลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers) 

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

3.1.3 ลกัษณะรายได ้

รายได ้ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา   1,063.2       70.5   1,326.0       70.5   1,326.4 71.2  1,276.8 66.7 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ     334.7       22.2     399.9       21.3     408.1       21.9 508.2 26.6 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์       75.5         5.0      109.2         5.8       90.8         4.9 91.7 4.8 

รายไดอื้น ๆ       34.8         2.3       45.2         2.4       38.4         2.0 37.1 1.9 

รวมรายได ้ 1,508.2     100.0 1,880.3     100.0 1,863.7     100.0 1,913.8 100.0 

ร้อยละของรายไดที้เพิมขึน 
(ลดลง) จากปีก่อน 

  
29.77 

  
24.67 

  
(0.88) 

  
2.69 



 9 

 
3.1.4  วฎัจกัรของการประกอบธุรกิจ     การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึนอยูก่บัฤดูกาล 

 
3.2  การตลาด 

การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและการใหบ้ริการทีดีเป็นหวัใจของการดาํเนินงานของบริษทัฯ  บริษทัฯขายเนือ
ทีโฆษณาโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้หรือผา่นตวัแทนบริษทัโฆษณา การขายหนงัสือพิมพข์ายโดยผา่นตวัแทน หรือที
เรียกวา่เอเยน่ตห์นงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนนั บริษทัฯ มีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  

3.2.1 กลยทุธท์างการตลาด 
1. กลยทุธที์สาํคญั 

• การจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
บริษทัฯ รับสมคัรทงัสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน    โดยสมาชิกจะไดร้าคาตาํ
กวา่มากเมือเทียบกบัการซือตามแผงหนงัสือพิมพ ์ นอกจากนนัยงัมีการแจกแถมของขวญัหรือ
ของสมนาคุณต่างๆแก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สาํหรับการขายโดยผา่นเอเยน่ต ์ มี
การใหส่้วนลดถึง 28% ของราคาขายปลีกหนงัสือพิมพ ์

• การขายโฆษณา  
มีส่วนลดพิเศษใหก้บับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซือหนา้โฆษณาแต่ละครัง และโบนสัพิเศษ
ตอนสินปีดว้ย 

2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   
จุดเด่น  : 

• ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยชือ “บางกอก 
โพสต”์ ตงัมานานถึง 60 ปี และเป็นหนงัสือพิมพที์ไดรั้บความเชือถือจากทงัคนต่างชาติและ
คนไทย 

• บางกอกโพสต ์ เป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวทีผา่นการตรวจสอบรับรองยอดการจาํหน่ายจาก 
Audit Bureau of Circulation 

• บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษทีมียอดจาํหน่ายสูงทีสุดในประเทศไทย 

• โพสต ์ทูเดย ์ เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยทีมีการวางตาํแหน่งสินคา้ใหเ้หมาะสม
กบันกัธุรกิจรุ่นใหม่ ซึงทีผา่นมาก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว ไดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางวา่เป็นหนงัสือพิมพที์เติบโตเร็วทีสุด และมีผูอ่้านมากทีสุดของกลุ่มหนงัสือพิมพ์
เศรษฐกิจรายวนั 

จุดดอ้ย : 

• รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ยงัขึนอยูก่บัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• บริษทัฯไม่มีการผลิตรายการทางวทิยแุละโทรทศัน ์ซึงถา้มีรายการเป็นของตนเอง อาจจะทาํ
ใหป้ระหยดัตน้ทุนในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
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3.  ลูกคา้เป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

• ลูกคา้ดา้นโฆษณา ไดแ้ก่ บริษทั หา้งร้านทวั ๆ ไปทีตอ้งการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ทงัการ
โฆษณาผลิตภณัฑ ์ทาํ PR ใหแ้ก่บริษทั การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่  การโฆษณารับสมคัรงาน 
ฯลฯ 

• ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายสิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

♦ ลูกคา้เอเยน่ต ์ 51 % 

♦ ลูกคา้ประเภท Bulk Sales 14 % 

♦ ลูกคา้ประเภทสมาชิก 35 % 

• ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ ซึงจะมีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้ที
เป็นบริษทัในเครือ 

4.  นโยบายการตงัราคา 

• ประเภทโฆษณา   จะไม่ใชน้โยบายการตดัราคากบัคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม Price List ซึงโดย
ปกติจะสูงกวา่ราคาค่าโฆษณาของหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัอืนเลก็นอ้ย เนืองจาก
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คุณภาพดี และมีลูกคา้ทีแน่นอน ดงันนัลกูคา้ทีลงโฆษณากบับริษทัฯ 
สามารถมนัใจไดว้า่ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งแน่นอน แต่อยา่งไรก็ตาม ราคาค่าโฆษณาจะ
สอดคลอ้งกบัหนงัสือพิมพภ์าษาไทยฉบบัหลกัๆ   การกาํหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปดว้ย 

• ประเภทการขายสิงพิมพ ์   นโยบายการตงัราคาจะขึนอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์

• ประเภทงานบริการการพิมพ ์  นโยบายการตงัราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ แต่ยงัคง
คุณภาพงานพิมพที์ดีไวเ้สมอ 

3.2.2   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายสิงพิมพข์องบริษทัฯ  มีดงันี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง (สมาชิก) 
2. การจดัจาํหน่ายผ่านผูค้า้ส่ง - เอเยน่ต ์
3. การจดัจาํหน่ายผ่านผูค้า้ปลีก - แผงร้าน 
4. การจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน 

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณาของบริษทัฯ มีดงันี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง  
2. การจดัจาํหน่ายผ่านบริษทัตวัแทนโฆษณา 

3.2.3  ลกัษณะของลูกคา้ 
ลกัษณะลูกคา้ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. ลูกคา้โฆษณา เป็นลูกคา้ทวัๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ แบ่งเป็นลูกคา้ทีลงโฆษณา

ผา่นเอเยน่ตซึ์งจะไดรั้บส่วนลดประมาณ 15%  และลกูคา้รายยอ่ยทีลงโฆษณากบับริษทัฯ โดยตรง 
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2.  ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายสิงพิมพ ์สัดส่วนของลูกคา้แต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดงันี 
     สดัส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉลียในแต่ละปี (%) 

ประเภท 2549 2548 2547 
เอเยน่ต ์               51               53               54 
Bulk Sales               14               14               13 
สมาชิก               35               33               33 
รวม             100             100             100 

 
3. ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัในเครือและลกูคา้ภายนอก 

3.2.4  งานทียงัไม่ส่งมอบ  
 - - ไม่มี - -  

 
3.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 การเติบโตของรายไดข้องบริษทัฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ทีชะลอตวันนั สืบเนืองจากภาวะเศรษฐกิจทีผนัผวน 
ประกอบกบัค่านาํมนัทีพุ่งสูงขึนในช่วงครึงปีแรก และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ 
 

3.3.1 แนวโน้มการเติบโตและการพฒันาของอุตสาหกรรม  แนวโน้มในการใชจ่้ายดา้นโฆษณาของปี 
พ.ศ. 2550 จะลดลงจากเดิม มีการเสนอช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ มีการขยายฐานผูอ่้าน
หนงัสือพิมพใ์หเ้พิมมากขึน โดยรวมแลว้บริษทัคาดวา่จะมีรายไดเ้พิมขึน และจะยงัคงมุ่งมนัสู่ความ
เป็นเลิศในธุรกิจหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารในประเทศไทยและภูมิภาค โดยเชือมโยงไปทวัโลก 

3.3.2   สภาพการแข่งขนั   การเติบโตของรายไดข้องบริษทัฯ ในปี พ.ศ.. 2549 ทีชะลอตวันนั สืบเนืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีผนัผวน อตัราดอกเบียทีสูงขึน และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ แต่
ดว้ยความมนัใจในคุณภาพของสินคา้และเป็นสือทีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบัการมี
หนงัสือพิมพร์ายวนั 2 ฉบบั จึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดไดม้ากขึน และยอดขาย
หนงัสือพิมพเ์พิมสูงขึนกวา่ปีก่อน โดยเฉพาะหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ ซึงไดรั้บการยนืยนัโดยผล
การสาํรวจความคิดเห็นของสาํนกัสวนดุสิต โพลล◌์ ซึงเป็นสถาบนัวจิยั สาํรวจ และรวบรวมสถิติ

ทีน่าเชือถือทีสุดแห่งหนึงของประเทศไทย พบวา่ โพสต ์ทูเดย ์ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่

เป็นหนงัสือพิมพที์เติบโตเร็วทีสุด และมีผูอ่้านมากทีสุดของกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจรายวนั  
3.3.2.1  ความเป็นไปไดที้จะมีคู่แข่งรายใหม่  สาํหรับในระยะสันแลว้มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากทีจะ

มีคู่แข่งรายใหม่ดา้นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาคภาษาองักฤษและภาษาไทย เนืองจากการผลิต
หนงัสือพิมพเ์พือจาํหน่ายถือเป็นทกัษะเฉพาะดา้นทีตอ้งอาศยัประสบการณ์สงัสมมาชา้นาน 
จึงมีความจาํกดัทางดา้นบุคลากร  นอกจากนีเทคโนโลยใีนการผลิตก็ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง
พอสมควร อยา่งไรกต็ามการโฆษณาทางสืออินเตอร์เน็ต หรือบริการหนงัสือพิมพท์าง
อินเตอร์เน็ตกเ็ริมมีบทบาทมากขึนในปัจจุบนั แต่ก็ยงัไม่สามารถใชท้ดแทนสือสิงพิมพไ์ดใ้น
ระยะเวลาอนัใกล ้ ปัจจุบนัสืออินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นสือทีใหบ้ริการข่าวสารรูปแบบใหม่ แต่
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ผูบ้ริโภคเลือกใชสื้อแต่ละประเภทดว้ยวตัถุประสงคที์แตกต่างกนัคือ เลือกเปิดอินเตอร์เน็ต
เพือพกัผอ่น หรือดูขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียว ธุรกิจ และสุขภาพ เลือกอ่านหนงัสือพิมพ์
ติดตามขา่วเจาะลึก ข่าวการเงิน ข่าวกีฬา เป็นตน้ นอกจากนีทางโพสต ์ ดิจิตอล ยงัเพิมการ
ใหบ้ริการข่าวทาง  SMS โดยผา่นทางเครือข่ายระบบโทรศพัทเ์คลือนที ตงัแต่กลางปี 2548 

3.3.2.2 สินคา้ทดแทนและอาํนาจต่อรองของผูซื้อและผูข้าย สินคา้ทดแทนในส่วนของการขาย
หนงัสือพิมพมี์นอ้ยเนืองจากคู่แข่งทีสาํคญัมีเพียงรายเดียวและคุณภาพสินคา้ต่างกนัอยา่งเห็น
ไดช้ดั แต่ในส่วนของโฆษณา ผูซื้อสือโฆษณายงัมีทางเลือกมากพอสมควรในการลงโฆษณา 
หากผูบ้ริโภคมิไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างในความสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เนืองจาก
ราคาคา่โฆษณาค่อนขา้งแตกต่างกนั อาํนาจต่อรองของผูซื้อโฆษณามีบา้งตามสมควร โดย
ลูกคา้สามารถทีจะต่อรองเพือรับเงือนไขทีดีกวา่หากเป็นลกูคา้รายใหญ่หรือลูกคา้ทีทาํ
กิจกรรมทางการตลาดร่วมกบับริษทัฯ ส่วนในแง่ของผูข้ายสินคา้ สินคา้ทีเป็นวตัถุดิบหลกั
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กระดาษทีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ ซึงผูข้ายวตัถุดิบจะมีอาํนาจต่อรองกบั
บริษทัฯค่อนขา้งมาก เนืองจากผูข้ายวตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการทีอยูใ่น
ต่างประเทศและมีผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ม่มากนกั 

 
3.4 การผลติ  หรือการจดัหาผลติภณัฑ์เพอืจาํหน่าย 

3.4.1 ทีตงัและจาํนวนโรงงาน  
อาคารสาํนกังานและอาคารโรงพิมพต์งัอยูบ่นทีดินเนือทีกวา่ 7 ไร่ของบริษทัฯ เลขที 136 

อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และอาคาร
โรงพิมพใ์หม่เนือที 19 ไร่ซึงตงัอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ ซึงจะเปิดดาํเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2550 

3.4.2 กาํลงัการผลิต 
ดว้ยระบบการพมิพใ์หม่อนัทนัสมยั ทาํใหบ้ริษทัฯมีศกัยภาพทีจะสามารถรองรับความตอ้งการใน

เรืองการพิมพไ์ดต้ามความตอ้งการ แท่นพิมพร์ะบบใหม่ทาํใหส้ามารถเพิมสีสนัในการพิมพสิ์งพิมพ์
ของบริษทัฯไดม้ากขึน 

 
 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 

กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 240,000 240,000 240,000 240,000 
 

3.4.3 นโยบายการผลิต 
ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถผลิตหนงัสือพิมพไ์ดโ้ดยเฉลีย 55,000 ฉบบัต่อชวัโมง ทงันีขึนอยูก่บั

ช่วงเวลาในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบบัได้
มากขึน 
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3.4.4 วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต 
วตัถุดิบทีสาํคญัทีใชใ้นการผลิตคือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์  ซึงบริษทัฯ สงัซือโดยตรงจาก

ต่างประเทศมากกวา่ 90%   สาํหรับเพลทและหมึกพิมพน์นั บริษทัฯ จะจดัซือผา่นตวัแทน
ภายในประเทศทงัหมดโดยมีสญัญาผกูพนัตลอดปี 

                                วตัถุดิบประเภทกระดาษทีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 

 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 

ปริมาณการใชต้่อปี (เมตริกตนั) 13,241 13,367          12,411            9,907 

ราคากระดาษ (US$/ตนั) 545.92 515.04          427.18          396.72 
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 22.33 22.11            18.73            17.85 

อตัราแลกเปลียนเฉลียต่อปี 39.30 40.82            41.07            42.57 

 
3.5 สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ  

3.5.1   บตัรส่งเสริมการลงทุน 
- - ไม่มี - - 

3.5.2  สิทธิอืน 
- - ไม่มี - -  

3.5.3  ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
- - ไม่มี - - 

4. การวจิยัและพฒันา 
   ไม่มี 
5. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1  ทดีนิ อาคารและเครืองจกัร  
5.1.1   ทีดิน อาคาร 

 บริษทัฯ มีทีตงัอยู ่2 แห่ง คือ  
1. ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่ ตงัอยูที่ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 บนเนือทีประมาณ 19 ไร่ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเ 10 นาที เริม
การก่อสร้างกลางปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และอยูใ่นระหวา่งติดตงั
อุปกรณ์และเครืองจกัร คาดวา่จะสามารถเปิดทาํการไดภ้ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 

2.   อาคารบางกอกโพสต ์ เลขที 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 บนเนือทีกวา่ 7 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 8 ชนั ซึงเป็นทีตงัของหอ้งทาํงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายแทรกสิงพิมพ ์ฝ่ายจดัจาํหน่ายและฝ่ายสมาชิก รวมทงับริษทัในเครือดว้ย อาคารบริการ
ประกอบดว้ยหอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งดูแลเดก็ เพือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่
พนกังาน รวมทงัหอ้งเตรียมการพิมพต่์าง ๆ กต็งัอยูบ่นอาคารนีเช่นกนั 

สาํหรับกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตต์งัอยู ่ณ อาคารโรงพิมพ ์ ซึงจะยงัเป็นทีตงั
ของแท่นพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ปจนกวา่ศูนยก์ารพมิพแ์ห่งใหม่จะแลว้เสร็จ ส่วนกอง
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บรรณาธิการของหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ จะตงัอยู ่ ณ อาคารสาํนกังาน โดยทีทุกอาคารนนัสามารถ
เชือมถึงกนัไดต้งัแต่อาคารจอดรถอนักวา้งขวางอาคารโรงพิมพต์ลอดไปจนถึงอาคารสาํนกังาน
ดา้นหนา้ ทงันี เพือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานภายในบริษทัฯ 

อุปกรณ์เครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตของบริษทัฯ ซึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดย
สมบูรณ์ประกอบไปดว้ยแท่นพิมพอ์นัทนัสมยั เครืองแยกสี เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพทีจะ
สามารถรองรับความตอ้งการในเรืองการผลิตต่อไปไดอี้กในอนาคต 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2549) 
   ทีดิน            186 ลา้นบาท 
  อาคาร            583 ลา้นบาท 
  เครืองจกัรและอุปกรณ์          538 ลา้นบาท 
  เครืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ       151  ลา้นบาท 
  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั 820 ลา้นบาท 
  รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)                             2,278 ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม                     (1,000) ลา้นบาท 
  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลคา่สุทธิตามบญัชี)                   1,278 ลา้นบาท 

 
 
5.1.2  เครืองจกัรทีสาํคญั 

เครืองจกัร จาํนวน (เครือง) จาํนวนปีทีใชง้านมาแลว้ 
        (โดยประมาณ) 

- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   
เครืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(Web Printing) 3 15-18 
- แผนกบริการการพิมพ ์   
เครืองพิมพ ์4 สี 3 11-18 
เครืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 12 
เครืองพบั (Folding Machine)  3 13-18 
เครืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 2-17 
เครืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 3 4 

 
5.1.3  ทรัพยากรธรรมชาติทีมีการหมดเปลือง      :     - - ไม่มี - - 
 
5.1.4  สินทรัพยที์มีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน :  ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน อาคารโรงพิมพ ์ เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ (รายละเอียดดูในหวัขอ้ 5.1.1 และ 5.1.2) 
 
5.1.5  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ    :     - - ไม่มี - -  
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5.1.6  การเปลียนวธีิการบนัทึกจาก historical value เป็น fair value    :     - - ไม่มี - -  
 

5.2  เงินลงทุน 
5.2.1  รายละเอียดของเงินลงทุน 

  เงินลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดว้ย 
บริษทั ประเภทกิจการ ทุนทีเรียกชาํระ

แลว้ (ลา้นบาท) 
ร้อยละของ

จาํนวนหุน้ทีมี
สิทธิออกเสียง 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ลา้นบาท) 

1.   บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 
(เดิมชือ “บริษทั ไซแอม 
คอมมูนิเกชนัส์ กาํกดั) * 

จาํหน่ายหนงัสือ
ต่างประเทศและ 
Pocket Book 

           0.03 100.00 0.03 

2. บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ 
โพสต ์จาํกดั 

ผลิตนิตยสาร Elle, 
Elle Décor, Cleo 

          25.00 51.00 12.75 

                                         * ปัจจุบนัไม่มีกิจกรรมดงักล่าวแลว้ 
 

5.2.2  มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2549 ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 
        หน่วย : บาท       

บริษทั  ทุนทีชาํระแลว้   สดัส่วน 
เงินลงทุน 

    วิธีราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั                 25,000        100.00                  25,000         117,295 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                    25,000         117,295 
กิจการร่วมคา้     
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั          25,000,000          51.00           12,750,000     52,749,247 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั          10,000,000          26.00     -     17,399,928 
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้             12,750,000    70,149,175 
บริษทัร่วม     
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั         50,000,000          26.00           13,005,000     (1,499,827) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             13,005,000      (1,499,827)
รวมเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย      68,766,643 
บริษทัทวัไป     
Singapore Press Holdings Ltd.   27,393,300,000            0.00                  16,124  

รวมเงินลงทุนในบริษทัทวัไปสุทธิ                    16,124  
หมายเหตุ :    บริษทัทวัไปไม่มีการประเมินตามวธีิส่วนไดส่้วนเสีย   
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5.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 

5.3.1 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทีปรับดว้ยราคาประเมิน : - - ไม่มี - - 
5.3.2 มูลค่าสินทรัพยห์ลงัจากหกัภาระผกูพนั   : ไม่มีภาระผกูพนัต่อสินทรัพย ์
5.3.3 มูลค่าสินทรัพยต่์อหุน้ 

  - ราคาตามบญัชี  ณ 31 ธ.ค. 2549    = 3.78  บาทต่อหุน้ 
                                  (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  
 
6. โครงการในอนาคต 

การจดัตงัเวบ็ไซด์งานใหม่ คือ www.JobJob.co.th ทีไดเ้ปิดตวัครังแรกในไตรมาสที 4 ของปี พ.ศ. 2549 ซึง
ใหบ้ริการดา้นจดัหาบุคลากรใหต้รงกบังานแบบอจัฉริยะนนั ประกอบดว้ยโปรแกรมทีเอือประโยชนใ์หก้บัทงัผูห้างานและ
ผูว้่าจา้ง และดว้ยแผนงานทีจะให้ความสนบัสนุนอย่างต่อเนืองจากฝ่ายการตลาดของบริษทัฯ ในการส่งเสริมเวบ็ไซด์
ดงักล่าวใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยงิขึน เวบ็ไซดนี์ก็จะนาํผลตอบแทนทีดีมาใหก้บัแผนกฯ ในปี พ.ศ. 2550 ซึงก็จะช่วยเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทงัในดา้นฐานผูอ้่านและรายไดจ้ากการลงโฆษณา 

ในดา้นเนือหาของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตน์นั  กองบรรณาธิการไดจ้ากการจดัทาํคอลมันใ์หม่คือ “Asia 
Focus” ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการพฒันาสถานภาพของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตใ์หเ้ป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั
ระดบัแนวหนา้ในระดบัภูมิภาค 
 คอลมัน ์ Asia Focus ประกอบดว้ยเนือข่าวรวม 2 หนา้ และนาํเสนอข่าวสารดา้นธุรกิจการพฒันาดา้นการลงทุน และ
โอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย ในปัจจุบนั Asia Focus จดัเป็นส่วนหนึงของ Business Post ซึง
อนาคตอนัใกลนี้ มีแผนงานในการจดัทาํแยกเป็นส่วนเอกเทศและสอดแทรกไปพร้อมกบัส่วนอืนๆ ในหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสตที์ประสบความสาํเร็จมาแลว้ ทงันีเป็นการเพิมพนูการนาํเสนอขา่วทีมีความเทียงตรงสูง บทความอนั
หลากหลาย การวเิคราะห์ข่าว ใหก้บัผูอ่้านมากยงิขึน 
 สาํหรับสืออิเล็กทรอนิคส์นนั โพสตดิ์จิทลักาํลงัมุ่งสานต่อแผนงานในการเปิดตวั “smart edition” ของบางกอก
โพสต ์ซึงจะเป็นสืออิเลก็ทรอนิคลที์สามารถนาํเสนอบริการพิเศษหลายรูปแบบ รวมทงัไฟลเ์สียง การแปลเนือหาเป็นภาษา
ต่างๆ  และ blog อีกมากมาย รวมถึง มีแผนงานในการเพิมจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท์งั 4 แห่งของบริษทัฯ โดยการจดัทาํ
กิจกรรมสร้างสรรคใ์นระดบัฃุมชนอยา่งต่อเนือง  
 ทางดา้นศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่ ซึงประกอบดว้ยโรงพิมพที์มีพืนที 8,500 ตรม. และคลงัเกบ็มว้นกระดาษพิมพ์
เนือที 1,200 ตรม. มีอุปกรณ์นาํสมยั ไดแ้ก่ เครืองพิมพ ์KBA รุ่น Prisma ซึงมีระบบป้อนกระดาษมว้นชนิด 4/1 หรือ double 
width/single plate เครืองแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และควบคุมการทาํงานดว้ยคอมพิวเตอร์ทงัระบบ อีกทงัยงั
มีระบบ pre-setting เพือใหม้นัใจถึงคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของงานพิมพ ์สามารถพิมพง์าน 4 สี พร้อมกนั 32 หนา้ 
ดว้ยความเร็วสูงสุดถึง 75,000 ฉบบั/ชวัโมง ดงันนัจึงสามารถช่วยเพิมกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ ใหส้ามารถตอบสนองกบั
การขยายตวัอยา่งต่อเนืองของตลาดในอนาคต 

ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่ มีระบบ Mail Room ทีทนัสมยั เพียบพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์เทคโนโลยีสูง จาก Schur 
Packaging Systems ซึงจะทาํงานประสานและเชือมต่อกบัแท่นพิมพโ์ดยตรง รวมทงัระบบการจดัการงานหลงัขนัตอนการ
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พิมพ์ และอุปกรณ์อืนๆ ครบครัน อาทิ เครืองแทรกหนังสือพิมพ์อัตโนมัติ ระบบสายพายลําเลียงแบบมีตัวจับยึด
หนงัสือพิมพจ์ากแท่นพิมพไ์ปยงัเมลรู์ม และระบบนบัฉบบัการจดัและมดัห่อทีสมบูรณ์แบบ 

Computer-to-plate ของ Agfa รุ่น Polaris  XEV จาํนวน 2 เครือง ทีติดตงั ณ ศูนยพิ์มพแ์ห่งใหม่นี จะทาํให้
สามารถส่งหนา้ข่าวหนงัสือพิมพแ์ต่ละหนา้โดยตรงจากสาํนกังานใหญ่มายงัแท่นเพลทเพือผลิตเป็นแม่พิมพไ์ดท้นัที โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งผา่นขนัตอนการทาํฟิลม์อีกต่อไป 

ทนัทีทีเปิดทาํการ ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่ของบริษทัฯ จะเป็นศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของระบบการผลิต
หนงัสือพิมพที์ครบวงจรมากทีสุดในประเทศไทย 
 
 
7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ซึงมีผลกระทบทีเป็น
สาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 
8.  โครงสร้างเงินทุน 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้ 500,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   
 

8.1  ทุนและการถอืหุ้น - ประวตัิ 
 
(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วนัที 26 ธนัวาคม 2527 จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิมทุนจดทะเบียนอีก 

81 ลา้นบาท เป็น 101 ลา้นบาท ทุนทีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 100 ลา้นบาท  
 
(ข) ลดทุนจดทะเบียนฯ ของบริษทัจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียน

จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 19 มิถุนายน 
2539 

 
(ค) ประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัที 29 พฤษภาคม 2539 ผูถื้อหุน้มีมติเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 

100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมอีก  40,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  โดย
กาํหนดใชห้ลกัเกณฑใ์นการจดัสรรดงันี 

 
1. ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุน้  เพือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 หุน้

ใหม่ต่อ 1 หุน้เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท 



 18

 2. ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 500,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคล และตามวธีิการอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
พนกังานและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ซึงทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้ครังต่อๆ 
ไป    
การเพิมทุนไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ เมือวนัที  20 มิถุนายน 2539 ทุนทีเรียกชาํระแลว้เท่ากบั 
500 ลา้นบาท 
 

(ง) เมือวนัที  23  เมษายน  2547  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2547  ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปลียนแปลงมูลคา่หุน้
สามญัของบริษทัฯ   จาก  10 บาท ต่อหุน้เป็น  1  บาทต่อหุน้ (โดยการแตกหุน้สามญัจาํนวน  50  ลา้นหุน้ เป็นหุน้สามญั
จาํนวน 500 ลา้นหุน้)   บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลคา่หุน้สามญันีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเมือ
วนัที 12 พฤษภาคม  2547 

 
8.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
 

 - - ไม่มี - - 
 
8.3 ผู้ถือหุ้น 

 
รายงานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 

 

  24  พ.ย. 2549 
ลาํดบัที ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

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

2 เซา้ท ์ไชน่า มอร์นิง โพสต ์พบัลิชเชอร์ จาํกดั 106,375,750 21.28 

3 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 63,428,150 12.69 

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

5 นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 17,088,000 3.42 

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790 2.78 

7 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สียงค ์ 12,817,510 2.56 
8 นางนิจพร  จรณะจิตต ์ 12,620,620 2.52 

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

10 นายเอกฤทธิ  บุญปิติ 10,000,000 2.00 

  383,598,030 76.72 
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8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัยงัคงรักษานโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิเฉพาะของ
บริษทั แต่ทงันีตอ้งพิจารณาปัจจยัอืนเป็นองคป์ระกอบอนัไดแ้ก่ สภาพคล่อง และรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษทัดว้ย  โดยเมือ
วนัที  10 พฤศจิกายน 2549   ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานงวด
เกา้เดือน ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2549 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2549  ในจาํนวนหุน้ละ 0.06 บาทใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 
500,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 30 ลา้นบาท ทงันีไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 8 
ธนัวาคม 2549  สาํหรับเงินปันผลงวดสุดทา้ยของปี 2549  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหมี้การจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทต่อหุน้ จาํนวนทงัหมด 500,000,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 50 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 18 พฤษภาคม 2550  ทงันียอดเงินปันผลประจาํปี 2549 จะเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 80 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.16 บาท 
 

 
 
 



 20

9. การจดัการ 
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

9.1.1  ผงัองค์กร 
 คณะกรรมการ 

      บริษทั 
 

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 

บรรณาธิการ
อาํนวยการ 

รองประธาน

เจ้าหน้าทีฝ่าย

ปฏิบตัิการ 

หนงัสือพิม
พบ์างกอก
โพสต ์

หนงัสือพมิ
พ ์

โพสตทู์เดย ์

กอง
บรรณาธิการ 

ฝ่าย
การศึกษา 

ฝ่ายควบคุมหนา้
สิงพิมพ ์

  ฝ่ายสือ 
อิเลคทรอ
นิกส์ 

ฝ่าย 
ทรัพยา 
กรบุคคล 

ฝ่าย
โฆษณา 

ฝ่ายจดั
จาํหน่าย 

ฝ่าย
การตลา

ด 

ฝ่าย
ปฏิบติักา

ร 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เลขานุ
การ
บริษทั 

ฝ่าย
การเงิ
น 

ทีปรึกษา 

ฝ่ายสาย
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน 

ฝ่ายอลัลาย 
พรินเตอร์ 
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9.1.2 คณะกรรมการบริษัท 
 
รายชือคณะกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2549 มีดงันี 

 

 ชือ      ตาํแหน่ง           
            

1. นายชวลิต    ธนะชานนัท ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ    
2. นายจอห์น  ทอมพส์นั                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        
3. นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ กรรมการอิสระ          
4. นายพิชยั  วาศนาส่ง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและ        

                                         ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5. ดร. ศิริ   การเจริญดี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ       
6. นายไชย  ณ ศีลวนัต ์ *** กรรมการ           
7. นายชาติศิริ  โสภณพนิช กรรมการ           
8. นายเอกฤทธิ  บุญปิติ  *** กรรมการ           
9. นายควอ๊ก คูน เอียน กรรมการ และกรรมการบริหาร         
10. นางสาวแนนซี วาเลียนเต กรรมการ           
11. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร กรรมการ และกรรมการบริหาร       
12. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร     
13. นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน กรรมการ และกรรมการบริหาร           
14. นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง กรรมการ และกรรมการบริหาร             
15. นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ***  กรรมการ               
16. นายสุทธิชยั   จิราธิวฒัน์  ** กรรมการ และกรรมการบริหาร         
17. นายสุทธิธรรม   จิราธิวฒัน์  * กรรมการ        

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  นายภคั เพง่ศรี 

           

คา่ตอบแทนฝ่ายบริหารระดบัสงูในปี พ.ศ. 2549 เทา่กบั 64.6 ล้านบาท 

คา่ตอบแทนอืน เช่น เงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ เป็นต้น เท่ากบั 2.6 ล้านบาท 

หมายเหตุ   *   นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์  ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549  
 เมือวนัที 21 เมษายน  2549 และไม่เสนอตวัเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอีก 

** นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวนั 11 พฤษภาคม 2549 
***  ไดรั้บการเลือกตงัใหเ้ป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 เมือวนัที 21 เมษายน 2549 
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อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั 
 
 คณะกรรมการมีหนา้ทีบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการหนึงคนหรือหลายคน  หรือบุคคลอืน  กระทําหน้าทีใดๆ  แทน
คณะกรรมการได ้โดยให้ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั กรรมการผูล้ง
ชือผกูพนับริษทัไดใ้นปัจจุบนัคือ 
 

1. นายควอ๊ก คูน เอียน 
2. นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน  
3. นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง 
4. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร  
5. นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ  
6. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์  
 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือช่วยเหลือคระกรรมการบริษทัในการกาํกบั และ
ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ดรวมทงัรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ ไดแ้ก่ 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
นอกจากนี ฝ่ายบริหาร ยงัไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นคณะกรรมการยอ่ยของฝ่ายบริหาร 

เพือทาํหนา้ทีดงัต่อไปนี 
1. จดัทาํนโยบายการบริหารความเสียงใหฝ่้ายบริหารพิจารณา 
2. คดัเลือกวธีิการบริหารความเสียงทีจะช่วยลดความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้
3. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. เสนอการบริหารความเสียง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบติังานใหฝ่้ายบริหาร  
5. ติดตามการบริหารความเสียง 
6. รายงานต่อฝ่ายบริหาร 
7. สร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ห็นความสาํคญัของการบริหารความเสียงแก่พนกังานทุกระดบั 

 
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตงัคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการของบริษทั (ยกเวน้ประธาน
กรรมการ) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน  คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึงเป็น
ประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นพนกังานประจาํของบริษทั  
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คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 
1. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน ์       ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง* 
3. นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน  
4. นายควอ๊ก คูน เอียน 
5. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร นายภคั เพง่ศรี 

 
หมายเหตุ * นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง ไดรั้บการเลือกตงัใหเ้ป็นกรรมการบริหารเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2549 
 
อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหาร 
1. กาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  และติดตามกาํกบัดูแลผลการดาํเนินการของบริษทัเป็น

ประจาํทุกเดือน 
2. อนุมติัค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากงบประมาณซึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีจาํนวนเงินไม่

เกินกวา่ 20 ลา้นบาท 
3. อนุมติัการเขา้ทาํการเปิดบญัชี  การทาํสญัญากบัสถาบนัการเงินตามทีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั 
4. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบายการจา้งงาน และอาํนาจการอนุมติั 
5. แต่งตงั และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ และบรรณาธิการ

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
 
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 
1. ดร. ศิริ   การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจอห์น  ทอมพส์นั                 
3. นายพิชยั  วาศนาส่ง  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางฉนัทนา สืบสิน 
 

อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. การบริหารความเสียง  

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

2. การควบคุมภายใน 
2.1 ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการในการส่งเสริมความสาํคญัของการควบคุมภายในเพอืใหพ้นกังาน

ทราบถึงหนา้ที และความรับผดิชอบอยา่งครบถว้น 
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2.2  พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษทัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจาํปี  รายงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมความปลอดภยัของระบบ
ขอ้มูลของบริษทั 

2.3 พิจารณาความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารในการควบคุมความปลอดภยัของระบบขอ้มูล และระบบขอ้มูล 
และระบบการปฏิบติัการ รวมทงัแผนสาํรองในกรณีทีระบบการเงิน และการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั
ลม้เหลว 

2.4 ติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหารในการดาํเนินการเกียวกบัการควบคุมภายในตามคาํแนะนาํของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

3. รายงานทางการเงิน 
3.1 ทวัไป  

1) ทาํความเขา้ใจเกียวความเสียงทางการเงินทีมีนยัสาํคญั และการจดัการของฝ่ายบริหารเกียวกบัเรือง
ดงักล่าว 

2) ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีภายใน และผูส้อบบญัชีอิสระ ถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต การกระทาํผดิ
กฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน 

3) สอบทานรายงานทางบญัชีทีสาํคญั และรายงานอืนๆ รวมถึง ประกาศขอ้บงัคบัทางวชิาชีพปัจจุบนั 
และทาํความเขา้ใจกบัผลกระทบทีเกิดกบังบการเงิน 

4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชีภายใน และผูส้อบบญัชีอิสระ เกียวกบัความเสียงทีมีนยัสาํคญั ความ
เสียหายทีอาจจะเกิดขึน และแผนงานในการบริหารความเสียงดงักล่าว 

5) สอบทานขอ้พิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบทีสาํคญักบังบการเงิน 
3.2 งบการเงินประจาํปี 

1) สอบทานงบการเงินประจาํปี วา่ถกูตอ้งครบถว้นและไดจ้ดัทาํขึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบแลว้ และงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามหลกับญัชีทวัไป 

2) ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในรายการทีซบัซอ้น หรือผดิปกติ 
3) ใหค้วามสาํคญัเกียวกบัเรืองทีตอ้งตดัสินใจเช่น มูลค่าทีแทจ้ริงของสินทรัพย ์และหนีสิน การตงัสาํรอง 

และภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนในอนาคต 
4) ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีอิสระในการสอบทานงบการเงิน และผลของการตรวจสอบ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิปัญหาทีพบ 
5) แนะนาํคณะกรรมการการบริษทัในการนาํเสนองบการเงินใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 

3.3 งบการเงินรายไตรมาส 
ประเมินวา่งบการเงินรายไตรมาสไดเ้ปิดเผยขอ้มูลครบถว้นและมีความถกูตอ้งพอควร รวมทงัรับทราบ

คาํอธิบายของฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชีภายใน และผูส้อบบญัชีอิสระ เกียวกบัผลการดาํเนินงาน การเปลียนแปลง
ในอตัราส่วนทางการเงิน ซึงสืบเนืองจากการดาํเนินงาน การเปลียนแปลงวธีิการบนัทึกบญัชี เหตุการณ์ไม่ปกติ 
และความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล 
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4. การตรวจสอบภายใน 
4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือใหเ้ป็นทีพอใจวา่ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะ

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยอิสระปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล 
4.2 สอบทานคุณสมบติัของพนกังานในฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทงัควบคุมกระบวนการสรรหา การเลือน

ตาํแหน่ง การเปลียนแปลงความรับผดิชอบ ผลตอบแทน การเลิกจา้ง ของผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

4.3 สอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน 
4.4 จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรืองทีเห็นสมควร 
4.5 ติดตามใหผู้ส้อบบญัชีภายในนาํเสนอผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํในระยะเวลาทีสมควร 
4.6 ติดตามวา่ฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีภายใน ในระยะเวลาที

สมควร 
 
5. ผูส้อบบญัชีอิสระ 

5.1 จดัใหมี้ระบบทีส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีอิสระ 
5.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีอิสระซึงรวมถึงพิจารณาปริมาณของบริการอืนทีผุส้อบบญัชีอิสระ

ทาํใหแ้ก่บริษทั 
5.3 อนุมติับริการอืนทีผูส้อบบญัชีอิสระทาํใหก้บับริษทั 
5.4 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการอิสระในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีอิสระ 
5.5 สอบทานขอบเขตของการสอบบญัชี และดาํเนินการใหเ้ป็นทีพอใจวา่ ผูส้อบบญัชีอิสระจะสามารถ

ดาํเนินการไดโ้ดยอิสระปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล 
5.6 สอบทานผลงานของผูส้อบบญัชีอิสระ 
5.7 ติดตามการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีอิสระวา่ปฏิบติังานตรงตามจรรยาบรรณ และคิดคา่สอบบญัชีอยา่งมี

เหตุมีผล 
5.8 ติดตามใหมี้การประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีอิสระ และผูต้รวจสอบภายในวา่เหมาะสม  
5.9 จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีอิสระในเรืองทีเห็นสมควร 
5.10 ติดตามใหผู้ส้อบบญัชีอิสระนาํเสนอผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํในระยะเวลาทีสมควร 
5.11 สอบทานวา่หนงัสือรับรองทีฝ่ายบริหารจะตอ้งออกใหผู้ส้อบบญัชีอิสระนนัเป็นไปตามมาตรฐานทีปฏิบติั

กนัโดยทวัไป 
5.12 ติดตามวา่ฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีอิสระ ในระยะเวลาที

สมควร 
 
6. การดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ 

6.1 สอบทานประสิทธิภาพของระบบทีใชดู้แลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ รวมทงัการสืบสวน 
และการติดตามของฝ่ายบริหาร เกียวกบัการทุจริต และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ 
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6.2 จดัใหฝ่้ายบริหาร และผูส้อบบญัชีภายในรายงานการดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆอยา่ง
สมาํเสมอ 

6.3 สอบทานใหเ้ป็นทีพอใจวา่การจดัทาํรายงานทางการเงินไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆอยา่ง
ครบถว้น 

6.4  สอบทานผลของการดูแลการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ซึงจดัทาํโดยหน่วยราชการ
ทีกาํกบัดูแลบริษทั 

 
7. การดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของบริษทั 

7.1 สอบทานใหจ้นเป็นทีพอใจวา่นโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และจรรยาบรรณในการทาํงาน ไดจ้ดัทาํเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และดาํเนินการใหพ้นงังานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบติั 

7.2 ประเมินฝ่ายบริหารวา่มีความตงัใจทีจะติดต่อสือสารถึงความสาํคญัของนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และ
จรรยาบรรณในการทาํงาน ใหพ้นกังานทุกระดบัรับทราบหรือไม่ 

7.3 สอบทานขนัตอนการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และจรรยาบรรณในการทาํงาน
ของบริษทั 

7.4 จดัใหฝ่้ายบริหารรายงานอยา่งสมาํเสมอเกียวกบัการกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน 
และจรรยาบรรณในการทาํงานของบริษทั 

 
8. การดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 

8.1 สอบทานขนัตอนในการดาํเนินการของบริษทัเกียวกบัขอ้ร้องเรียน 
8.2 สอบทานระบบการร้องเรียนเกียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ใหเ้ป็นความลบั 
8.3 ดาํเนินการใหมี้การสอบสวนและติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหร้ายงานเรืองทีเกียวขอ้งเพือทราบ 

 
9. การรายงาน 

9.1 รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบถึงการปฏิบติังานและคาํแนะนาํทีเหมาะสมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 

9.2 จดัใหค้ณะกรรมการบริษทั ทราบถึงเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
10. อืนๆ 

10.1 ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ 
10.2 จดัใหมี้การสืบสวนพิเศษ หรือจา้งผูช้าํนาญการเพอืใหค้วามช่วยเหลือในกรณีทีจาํเป็น 
10.3 สอบทานและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงคู่มือกรรมการตรวจสอบ แก่คณะกรรมการบริษทั 
10.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 
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9.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย 
1. นายพิชยั  วาศนาส่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2. ดร. ศิริ   การเจริญดี   
3. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน นายภคั เพง่ศรี 
 
คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีสอบทาน ประเมิน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทั

ในเรืองเกียวกบั 
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ ละกรรมการบริษทั 
2. จาํนวนและคุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ 
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
4. การเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
5. นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการยอ่ยชุด

ต่างๆ ของคระกรรมการบริษทั 
6. การจดัใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
7. แผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ดัและผูบ้ริหารระดบัสูง ซึง

จะดาํเนินการโดยคณะเจา้หนา้ทีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการตามลาํดบั 
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู ้จ ัดการ  และเจ้าหน้าทีบริหาร  ซึงจะดํา เ นินการโดยคณะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ัดการ และเจ้าหน้าทีบริหาร ซึงจะดาํเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการตามลาํดบั 
10. เรืองอืนๆทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 

บริษทัมิได้กาํหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดกล่าวคือ  กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกิน
ร้อยละ 5 และตอ้งไม่เป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือทีปรึกษาทีไดรั้บผลตอบแทน
ประจาํจากบริษทั ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัอนัอาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัใน
เรืองเกียวกบัจาํนวนและคุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ  และการ
เสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
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การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการนนัใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ทีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ 
2. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงไดเ้ท่ากบัจาํนวนบุคคลทีจะตอ้งเลือกตงัแทนใน

ตาํแหน่งกรรมการทีว่างเท่านนั ทนันีผถื็อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กบับุคคลใดๆ 
เกินกว่าหนึงเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นทีตนเองถืออยู่หรือทีไดรั้บมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กบั
บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหเ้ลือกโดยวธีิจบัฉลากเพือใหไ้ดจ้าํนวน
กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกเป็นจาํนวนทีใกลที้สุดกบัส่วน1 ใน 3 ใหก้รรมการคนทีไดอ้ยู่
ในตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูต้อ้งออก กรรมการผูอ้อกไปนนัจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ 

ในกรณีทีตาํแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตงับุคคลขึนดาํรงตาํแหน่งแทนบุคคลทีวา่ง เวน้แต่วาระในตาํแหน่งของกรรมการทีวา่งลงนนัจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 
เดือน มติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่
อยา่งไรกดี็ในกรณีทีจาํนวนกรรมการวา่งลงจนกรรมการทีเหลืออยูมี่จาํนวนไม่ครบองป์ระชุม กรรมการทีเหลืออยูจ่ะ
กระทาํการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพือทาํการเลือกตงักรรมการเขา้มาแทน
กรรมการทีว่างลงเท่านัน และการประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทาํภายใน 1 เดือนนับตงัแต่วนัทีจาํนวน
กรรมการวา่งลงซึงทาํให้ไม่ครบองคป์ระชุม บุคคลใดทีไดรั้บการเลือกตงัหรือแต่ตงัแทนกรรมการทีวา่งลงจะดาํรง
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาทีกรรมการทีวา่งลงนนัชอบทีจะอยูไ่ด ้

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเรืองเกียวกบั 
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซึงถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ โดยหุน้ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้ง
ถือมาเป็นระยะเวลาต่อเนืองกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี จนถึงวนัทียนืเสนอ พร้อมทงัแสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์
เช่น สาํเนาใบหุ้น  และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นทีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบตัรประชาชน  หนงัสือ
เดินทาง หรือ หนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั เสนอบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เขา้รับ
การเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั ก่อนทีบริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุมได ้โดยปฏิบติัตามขนัตอนสาํหรับผูถื้อหุน้
ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพิมเติมและเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของ
บริษทัซึงไดน้าํเสนอในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 การแต่งตงั และกาํหนดคา่ตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้ 
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และบรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ซึงตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ
พิจารณา 
 
9.1.6  บันทกึการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2549 
 
 

ชือ กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
(พนับาท) 

1.นายชวลิต    ธนะชานนัท ์  5/5    1,989 
2.นายไชย  ณ ศีลวนัต ์ 3/3    310 
3.นายชาติศิริ  โสภณพนิช 5/5    465 
4.นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง 5/5 4/4   0 
5.นายเอกฤทธิ  บุญปิติ 3/3    310 
6.นายจอห์น  ทอมพส์นั                5/5  4/4  808 
7.นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน 5/5 5/6   0 
8.นายควอ๊ก คูน เอียน 0/5 1/6   827 
9.นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ 2/5    311 
10.นางสาวแนนซี วาเลียนเต 4/5    413 
11.นายพิชยั  วาศนาส่ง 4/5  3/4 3/3 860 
12.ดร. ศิริ   การเจริญดี 5/5  4/4 3/3 1,341 
13.นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ 3/3    0 
14.นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ 5/5 6/6   1,673 
15.นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 5/5 6/6 3/3  1,443 
16.นายสุทธิชยั   จิราธิวฒัน์   0/2 0/2   194 
17.นายสุทธิธรรม   จิราธิวฒัน์ 0/2    52 
     10,996 

 
ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารเท่ากบั 64.6 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสบทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้ เท่ากบั 2.6 ลา้นบาท 
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9.2 ฝ่ายบริหาร 
รายชือฝ่ายบริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2549 มีดงันี 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์   ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายเดวดิ อาร์มสตรอง   ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
3.   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ   รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
4.   นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ทีปรึกษา 
5. นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
6. นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ   บรรณาธิการอาํนวยการ 
7. นางฉนัทนา สืบสิน   ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
8. นายเลอศกัดิ จตุรพล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
9.   นายพรชยั แสงอรุณ   ผอ้าํนายการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
10. นายภคั เพง่ศรี   เลขานุการบริษทั 
11. นายโกวทิ สนนัดงั   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

                  12. นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์   บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
13. นายณ กาฬ เลาหะวไิลย   บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์
14. นายเอกกมล จงคดีกิจ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

9.3 รายละเอยีดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
   ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นายชวลิต ธนะชานนัท ์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

77 - 2540 -  
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

64 12.69 2525 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร  
 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายควอ๊ก คูน เอียน * 
กรรมการบริหาร 

51 - 2542 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายไชย ณ ศีลวนัต ์
กรรมการ 

48 - 2549 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

52 3.42 
 

2537 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
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        ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟัน
เดอร์ลินเดน 
กรรมการบริหาร, ทีปรึกษา 

81 - 2533 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ,กรรมการ    
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

77 - พ.ศ. 2543 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,กรรมการ 
ตรวจสอบและประธาน 
กรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

58 - 2542 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

47 - 2535 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเดวดิ อาร์มสตรอง  
กรรมการบริหารและประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

59 - 2547 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเอกฤทธิ บุญปิติ  
กรรมการ 

44 2.00 2549 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายจอห์น ทอมป์สนั 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

42 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นางแนนซี วาเลียนเต * 
กรรมการ 

42 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* 
กรรมการอิสระ 

77 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการและรองประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

39 0.50 2549- 
ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

53 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บมจ. โพสต ์
พบัลิชชิง 
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        ประสบการณ์ทาํงานใน ระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นางฉนัทนา   สืบสิน 
ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

54 - 2542 –  

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

58 - 2533 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายภคั เพง่ศรี 
เลขานุการบริษทั 

47 - 2549-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ 
บรรณาธิการอาํนวยการ 

50 - 2537 – 

ปัจจุบนั 

บรรณาธิการอาํนวยการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเลอศกัดิ จตุรพล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

52 - 2537 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายโกวทิ สนนัดงั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

53 0.002 2520- 
ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์จนัทรานนทวงศ ์
บรรณาธิการ   บางกอกโพสต ์

53 0.0102 2526-2548 
2549-ปัจจุบนั 

บรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์
บรรณาธิการบางกอกโพสต ์

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายณ กาฬ เลาหะวไิลย 
บรรณาธิการ โพสตท์ูเดย ์

41 - 2546-2548 
2549-ปัจจุบนั 

บรรณาธิการข่าว 
บรรณาธิการโพสต ์ทูเดย ์

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเอกกมล จงคดีกิจ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

52 0.01 2522 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

 
 
 
9.4 การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
  

บริษทัพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซึงจดัทาํโดย ศูนย์
พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 นีเป็นการนาํขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 15 ขอ้ ทีไดป้ระกาศใช้
เมือเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติมใหเ้ทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ The Organisation for 
Economic Co-Operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)  
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9.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีการกาํหนด วนั เวลา สถานที และวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีล่วงหนา้ และไดบ้อก
รายละเอียดเกียวกบัการประชุม รวมถึงเรืองทีตอ้งตดัสินใจในทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เช่น การเลือกตงั
กรรมการบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบเพือพิจารณาก่อนล่วงหนา้ ทงันีบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  

อนึงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2549 นนัมีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 
5 ท่าน แต่มีกรรมการ 1 ท่านทีไม่เสนอตวักลบัเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอีกครัง  นอกเหนือจากการเลือกตงั
กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครังหนึงแลว้ทีประชุมผูถื้อหุ้นจึงได้
พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่ 1 ท่านและแต่งตงักรรมการเพิมอีก 2 ท่าน โดยนาํเสนอรายละเอียด และประสบการณ์
การทาํงานของกรรมการดงักล่าว ในทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เพือประกอบการพิจารณา สําหรับเอกสาร
ประชุม บริษทัยงัมิไดเ้ผยแพร่ไวใ้นช่องทางอืนนอกเหนือจากทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างเต็มที โดยกาํหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทาํงานจดั
ประชุมทีอาคารบางกอกโพสต ์ โดยจดัเตรียมทีจอดรถเพือรองรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ ในวนัประชุมผูถื้อหุน้
อยา่งพอเพียง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้าร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการ
อิสระของบริษทั หรือบุคคลอืนใด ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียม
อากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2549 ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ทีประธานในทีประชุมและได้
จดัสรรเวลาสําหรับการประชุมอยา่งเหมาะสม และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในการแสดงความเห็น และซกัถามขอ้
สงสยัไดใ้นแต่ละวาระ โดยกรรมการทีเขา้ร่วมในการประชุมครังนี มีจาํนวนเกินกวา่กึงหนึงของคณะกรรมการบริษทั 
ซึงรวมถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

  
9.4.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทัไดก้าํหนดขนัตอนสาํหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิมเติมและ
เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทัไดต้งัแต่ การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2550 ซึงจะจดัขึน
ในเดือนเมษายน 2550  โดยผูถื้อหุ้นหรือกลุ่มผูถื้อหุ้นทีประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี
เพิมเติม และ/หรือ เสนอบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการ
ของบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี 

• ถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 

• ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นระยะเวลาต่อเนืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัทียนืเสนอ 

• แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น สาํเนาใบหุน้  และหนงัสือยนืยนัการถือหุน้ทีออกโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน  หนงัสือเดินทาง หรือ หนงัสือสาํคญัต่างๆ ของ
บริษทั 
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ทงันีผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิมเติม และ/

หรือ แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั พร้อมดว้ย แบบขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอ
ชือเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั มายงั เลขานุการบริษทัภายในระยะเวลาทีกาํหนด เพือให้บริษทั 
คณะกรรมการยอ่ยของคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีต่อไป  

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบทีกาํหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และบริษทัไดเ้สนอชือกรรมการอิสระ 4 คน ไดแ้ก่ นายชวลิต ธนะ
ชานนัท ์  นายจอห์น  ทอมพส์ัน  นายพิชยั  วาศนาส่ง และดร. ศิริ   การเจริญดี  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และ
ในวาระพิจารณาแต่งตงักรรมการ บริษทัไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชดัเจน โดยผูถื้อหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลได ้

ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม บริษทัจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
โดยบริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรทีลงคะแนนสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได ้ในกรณีทีเกิดมีขอ้โตแ้ยง้ 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกครัง 

 
9.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัพยายามส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียกบับริษทัเพือสร้างความมนัคง
ทางการเงิน และความยงัยืนของกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดแ้ก่ ลูกคา้ซึงประกอบดว้ย ผูอ้่าน และผูซื้อสือ
โฆษณา  พนักงานของบริษทั  ผูจ้ ัดจาํหน่าย ผูถื้อหุ้น และเจ้าหนี สถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น โดยบริษทัได้
ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการของลูกคา้ เพือใชป้ระกอบการปรับปรุงเนือหาโดยสมาํเสมอ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้
เบาะแส ไดแ้ก่  การสอบทานขนัตอนในการดาํเนินการของบริษทัเกียวกบัขอ้ร้องเรียน   การสอบทานระบบการ
ร้องเรียนเกียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ให้เป็นความลบั และการดาํเนินการให้มีการสอบสวน
และติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหร้ายงานเรืองทีเกียวขอ้งเพือทราบ 

 
9.4.4 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใส 

ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มลูอนัไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 
และรายงานประจาํปี ผา่นช่องทางของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัมีความตงัใจทีจะใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลทงัภาษไทย และภาษองักฤษผา่นช่องทางอืนๆ เช่น เวบ็ไซดข์องบริษทัดว้ย ซึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้ผยแพร่ 
รายงานประจาํปีของบริษทั ตงัแต่ปี 2542 –2545 ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัแลว้ นอกจากนีบริษทัยงัไดจ้ดัทาํ แบบ
เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิมเติม และแบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของ
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บริษทั รวมถึงแบบขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั เผยแพร่ไวใ้นเวบ็
ไซดข์องบริษทั เพือความโปร่งใส และเพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเตม็ที 

บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไวใ้นรายงานประจาํปี 
เรืองโครงสร้างคณะกรรมการ  สําหรับจาํนวนครังของการประชุม และจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วม
ประชุมในปี 2549ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี เรืองบนัทึกการเขา้ประชุมประจาํปี 2549  

ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสําหรับปี
นันๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนันให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร  ซึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัได้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เรืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
9.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

9.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
บริษทัมีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั สาํหรับวาระในการดาํรงตาํแหน่ง

ของกรรมการนนั ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งโดยจาํนวนหนึงในสาม 
โดยใหก้รรมการคนทีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกไปนนัจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
บริษทัมิไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบติัของกรรมการอิสระที สํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดกล่าวคือ  กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 5 และ
ตอ้งไม่เป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือทีปรึกษาทีไดรั้บผลตอบแทนประจาํจากบริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัอนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระ  

บริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งและประวติัของกรรมการทุกคนให้ผูถื้อหุ้นทราบโดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เรืองโครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษทัแยกบุคคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการอยา่งชดัเจน 
เพือมิให้คนใดคนหนึงมีอาํนาจอยา่งไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการแต่งตงัให้กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการ และมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั 

บริษทัได้จดัให้มีเลขานุการบริษทัเพือทาํหน้าทีให้คาํแนะนาํด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆทีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนปฏิบติัทีคณะกรรมการบริษทัควรทราบและดาํเนินการ รวมทงัประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั 
 

9.4.5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพือเป็นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยนอกเหนือจาก คณะกรรมการ

ตรวจสอบอีกหนึงคณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงทาํหนา้ทีดงัต่อไปนี 
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a. การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั   
b. พิจารณากระบวนการสรรหา จาํนวนและคุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ    
c. การเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
d. กําหนดนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน  และบํา เหน็จของคณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 
e. พิจารณาใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
f. พิจารณาแผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ดัและผูบ้ริหาร

ระดับสูง ซึงจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการ
ตามลาํดบั 

g. พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าทีบริหาร ซึงจะ
ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ ตามลาํดบั 

h. กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้ริหารของบริษทั ซึง
จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 

เพือใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 2  ท่าน และกรรมการทีมิได้เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเพือให้การทาํหนา้ทีของคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํงานเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ประธานคณะกรรมการบริษทัจึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งประธาน
หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
9.4.5.3 บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าทีบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของที

ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลให้คณะ
ผูบ้ริหารดาํเนินงานตามนโยบายและแผนทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทงัคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกั
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

 
9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นการล่วงหนา้และแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าวทงัปี เพือให้กรรมการสามารถจดั
เวลาและสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

ในเบืองต้นบริษทักําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารในเดือนทีมิไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึงจะทาํให้ คณะกรรมการบริษทัสามารถ
กาํกบั ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเนือง และทนัการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ พิจารณาเรืองเขา้สู่วาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยอาจปรึกษาหารือกบัประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ ในกรณีทีเห็นสมควร นอกจากนีกรรมการ
แต่ละคนกมี็ความเป็นอิสระทีจะเสนอเรือง และความเห็นของตนเองใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
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บริษทัได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากนีอาจมีเอกสารเพิมเติมก็ใหน้าํแจกในทีประชุมเพือใหน้าํอภิปรายกนัในทีประชุม
ดว้ย 

บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอทีฝ่ายบริหารจะเสนอเรือง และกรรมการจะอภิปรายกนัอยา่งรอบคอบ
โดยทวักนั นอกจากนีคณะกรรมการไดส้นบัสนุนให้ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการเพือให้รายละเอียดเพิมเติม และเพือให้คณะกรรมการบริษทัรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระเมิน 
และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

บริษทัจัดทาํขอ้มูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์  อีเมล์ ทีเป็นปัจจุบนั ให้แก่กรรมการของบริษทั เพือ
คณะกรรมการสามารถติดต่อขอ้มูลทีจาํเป็นไดจ้ากประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ หรือเลขานุการบริษทั และเป็น
การอาํนวยความสะดวกให้กบักรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารติดต่อสือสารกนัเองไดต้ามตอ้งการ โดยมิตอ้งผ่านฝ่าย
บริหารของบริษทั 

 
9.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การดาํเนินการประเมินตนเองแลว้ ส่วนคณะกรรมการของบริษทัยงัมิไดด้าํเนินการ
ประเมินตนเอง 
 

9.4.5.6 ค่าตอบแทน 
ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสําหรับปี

นันๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนันให้อยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร  ซึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัได้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เรืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบติัการ ทงันีเป็นไปตามทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ภายใต้แผนงาน
งบประมาณประจาํปี ทีได้รับการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส 
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
และผูบ้ริหารแต่ละคน 
  

9.4.5.7 การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร 
 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรม และให้ความรู้ ซึงอาจทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกดว้ย ซึงเมือเร็วๆนี นาย
เดวิด อาร์มสตรอง และนายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ ไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรสาํหรับกรรมการ ในเรือง  Characteristics 
of Effective Directors ทีจดัขึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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นอกจากนีบริษทัยงัจดัให้มีการสัมมนาภายในให้กบัผูบ้ริหารทุกระดบัเกียวกบัการนาํหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังานเพือความสาํเร็จ 
 

ฝ่ายบริหารร่วมกบัเลขานุการบริษทัพยายามทีจะจดัให้มีเอกสาร และขอ้มูลทีเป็นประโยชน์และแนะนาํ
บริษทัแก่กรรมการใหม่ 
 

บริษทัยงัมิไดจ้ดัทาํแผนการพฒันา และสืบงาน แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูบ้ริหาร และพยายามจะจดัใหมี้การอบรม และพฒันาผูบ้ริหารตลอดปี 
 

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
  
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และบริษทันาํเสนอสรุปรายงาน

ดงักล่าวใหแ้ก่ทีประชุมคณะกรรมการเพือทราบทุกครังทีมีการประชุม 
 

9.6 จาํนวนพนักงานทงัหมด 
 

พนกังานประจาํ     ปี 2549     ปี 2548      ปี 2547 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                  13                   11                     9 
แผนกบญัชี การเงิน                  75                   75                   77 
แผนกทรัพยากรบุคคล                  38                   40                   39 
แผนกผลิต                100                  121                  122  
แผนกงานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์                  76                   83                   74 
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต ์                229                 253                 253 
แผนกบรรณาธิการ – โพสต ์ทูเดย ์                133                 136                 130 

แผนกขายและการตลาด                133                 142                 145 
แผนกบริการทางการตลาด                112                 113                 111 
แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ                  20                   18                   24 
อืนๆ                  51                   20                   10 

รวม                980               1,012                 994 
  

พนกังานชวัคราว *               397                413                402 
                
   * ส่วนใหญ่เป็นพนกังานส่งหนงัสือพิมพร์ายวนัตอนเชา้มากกวา่ 70% 
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10.  การควบคุมภายใน 
 
10.1  ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกยีวกบัการควบคุมภายใน  

ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อยา่งใดจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 
10.2  ความเพยีงพอและการปฏิบัติจริง           

บริษทัฯ  ตระหนักถึงความสําคญัของระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในทีดี โดยไดมี้การ
จดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือตรวจสอบการปฏิบติังานและประเมินระบบการควบคุมภายในซึงจะรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปสาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั 
1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในโดยอาศยัรายงานการประเมินของหน่ายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ทงันีเพือความมนัใจในความถูก
ตอ้งของรายงานดา้นการเงิน และประสิทธิภาพของการดาํเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการ
ตรวจสอบทุกครัง เพือหารือและให้คาํปรึกษาถึงประเด็นทีเกียวขอ้งในการตรวจสอบ หลงัจากทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบขอ้บกพร่องในจุดต่างๆ และให้คาํแนะนาํในการแก้ไขขอ้บกพร่องนันๆแลว้ ก็จะรายงานผลไปยงั
คณะกรรมการบริษทั เพือใหมี้การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนต่อไป 

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัโดยพิจารณาถึงระดบั
ความสาํคญัตามความเสียงเป็นเกณฑ ์หน่วยงานตรวจสอบจะนาํเอาหลกัวิชาการและวิธีการทาํงานทีเป็นระบบมาใช้
ในการสอบทาน ประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสียง ระบบควบคุมต่างๆ และ
การกาํกบัดูแลองค์กร นอกจากนันยงัให้คาํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงานของบริษทั  รายงานการตรวจสอบจะถูกเสนอต่อผูบ้ริหารระดับสูงเพือแกไ้ขปรับปรุงต่อไป พร้อมทงั
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ ในกรณีทีมีขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะทีมีนัยสําคญั หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทนัที พร้อมกบัรายงานประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการเพือพิจารณาแกไ้ขโดยด่วน 

3. ในการปฏิบติังาน หน่ายงานตรวจสอบมีการควบคุมดูแลงานอย่างใกลชิ้ด และเมือเสร็จสิน
การปฏิบติังานแต่ละครังจะมีการประชุมร่วมกบัผูรั้บบริการรวมทงัผูบ้ริหารผูค้วบคุมดูแลสายงานนนั มีการสอบถาม
ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตรวจสอบเพือนาํมาปรับปรุงคุณภาพของงานต่อไป 

4. สาํหรับกระบวนการตรวจสอบนนั หน่วยงานตรวจสอบมีการกาํหนดนโยบายและมาตรการ
ตรวจสอบเพือให้การปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนือง ประกอบกบัมีการ
ประชุมร่วมกบัหวัหนา้ฝ่าย/แผนกทีเกียวขอ้งในขนัตอนสุดทา้ยของการตรวจสอบ ขอ้สังเกตในการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบจะนาํมาพิจารณาเพือปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในต่อไป 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามผลการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอและรายงานไป
ยงัคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงตามทีเห็นสมควร 
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11. รายการระหว่างกนั 
 

11.1 ชือบุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์ 
- -  ไม่มี  - - 
 

11.2 รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 
ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบักิจการร่วมคา้และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ซึงรายละเอียดได้

เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6  
 

11.3  รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทในเครือ ในปีทผ่ีานมา 
รายการบญัชีกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ทีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี 
 

                                   รายได ้     ปี 2549     ปี 2548     ปี 2547 
รายไดจ้ากการขาย 13,049,523 13,348,653 13,204,243 
รายไดค้า่พิมพ ์ -   168,461 2,506,519 
รายไดค้า่จดัการและค่าเช่า  2,469,885 2,596,773 4,867,548 
ดอกเบียรับ - - - 

 
รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกันรายการอืนๆ ได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 6  
 

11.4  ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอสิระถงึความสมเหตุสมผลของรายการ 
 - - ไม่มี - - 
 

11.5  ความเห็นของกรรมการอสิระเกยีวกบัการปฏิบัติตามข้อผูกพนัทีระบุไว้ใน filing 
 - - ไม่มี - - 
 

11.6 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนัและการดูแล  
รายการระหวา่งกนัจะเป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

11.7 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมราคาใหเ้ป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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12.  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 
 
12.1   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

12.1.1  ตารางแสดงงบดุล งบกาํไรขาดทุน และ Common Size Ratio 
งบดุลรวม 
ณ 31 ธันวาคม               หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2546 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 42.7 2.3 185.3 11.2 54.6 4.0 93.5 8.4 

 เงินลงทุนระยะสนั - - - - - - 11.7 1.0 

 เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกาํหนด 

- ส่วนทีถึงกาํหนดไถ่ถอน
ภายในหนึงปี 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

30.0 

 
 
 

2.2 

 
 
 

     10.3 

 
 
 

            0.9 
 ลูกหนีการคา้-สุทธิ 304.3 16.1 314.9 19.1 311.1 23.1 276.0 24.7 

 ลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที
เกียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.9 

 
0.1 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 155.8 8.2 112.3 6.8 295.2 21.9 105.5 9.4 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 31.3 1.7 24.1 1.5 12.3 0.9 20.1 1.8 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 534.1 28.3 636.6 38.5 703.2 52.1 518.0 46.3 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 5.5 0.2 - - 10.0 0.7 - - 

 เงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนได้
เสีย 

 
- 

 
- 

 
4.1 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
              - 

 
- 

 เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ - - - - - - 55.0 4.9 
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,278.2 67.6 658.0 39.8 485.4 36.0 529.2 47.4 

 เงินมดัจาํเพือซือสินทรัพยถ์าวร - - 344.3 20.8 134.4 10.0 - - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9.6 0.5 8.2 0.5 13.8 1.0 11.9 1.1 

 สินทรัพยอื์น 63.4 3.4 1.2 0.1 2.0 0.2 3.6 0.3 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,356.7 71.7 1,015.8 61.5 645.6 47.9 599.7 53.7 

  รวมสินทรัพย์ 1,890.8 100.0 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 1,117.7 100.0 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม               หน่วย : ลา้นบาท 
 

 ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2546 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 270.0 14.3 - - 120.0 8.9 - - 

 เจา้หนีการคา้ 119.3 6.3 86.9 5.2 73.9 5.5 68.4 6.1 

 เจา้หนีอืน - - - - - - 0.2 - 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
100.0 

 
5.3 

 
50.0 

 
3.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 83.7 4.4 117.9 7.1 73.4 5.4         80.8 7.2 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.9 0.5 4.6 0.3 25.3 1.9          14.1 1.3 

 เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 4.5 0.3           4.2 0.4 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 69.1 3.6 62.6 3.8 54.1 4.0         35.8 3.2 

 เงินกูย้มืระยะสันและเจา้หนี
บริษทัยอ่ยและบริษทัที   

      เกียวขอ้ง 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 หนีสินหมุนเวยีนอืน 57.8 3.1 50.9 3.1 47.9 3.6 41.9 3.8 

  รวมหนีสินหมุนเวยีน 708.8 37.5 235.9 14.3 399.1 29.6 245.4 22.0 

หนีสินระยะยาว         

 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนที
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
250.0 

 
13.2 

 
350.0 

 
21.2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม 1.5 0.1 - - 3.0 0.2 - - 

  รวมหนีสินระยะยาว 251.5 13.3 350.0 21.2 3.0 0.2 - - 

รวมหนีสิน 960.3 50.8 722.9 43.7 402.1 29.8 245.4 22.0 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                        หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 

 ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2546 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 26.4 500.0 30.3 500.0 37.1 500.0 44.7 

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(0.1) 

 
 
 

- 
 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 2.7 50.5 3.1 50.5 3.7 48.0 4.3 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 380.0 20.1 379.0 22.9 396.2 29.4 324.4 29.0 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 930.5 49.2 929.5 26.0 946.7 70.2 872.3 78.0 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1890.8 100.0 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 1,117.7 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม             หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2549 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2548 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2547 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2546 % ต่อ
รายไดร้วม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขาย 1,876.6 98.1 1,825.3 97.9 1,839.2 97.8 1,473.3 97.7 

 รายไดอื้น 37.0 1.9 38.4 2.1 41.1 2.2 34.9 2.3 

รวมรายได ้ 1,913.6 100.0 1,863.7 100.0 1,880.3 100.0 1,508.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขาย 1,153.6 60.3 1,132.1 60.7 1,050.4 55.9 867.6 57.5 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

596.6 31.2     549.9 29.5 551.4 29.3 495.4 32.8 

 ค่าตอบแทนกรรมการ - - 11.0 0.6 10.5 0.5 7.4 0.5 

รวมค่าใชจ่้าย 1,750.2 91.5 1,693.0 90.8 1,611.8 85.7 1,370.4 90.8 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 163.4 8.2 170.7 9.2 268.5 14.3 137.8 9.2 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย 

 
 

5.6 

 
 

0.3 

 
 

3.4 

 
 

0.2 

 
 

5.6 

 
 

0.3 

 
 

- 

 
 

- 

 กาํไรก่อนดอกเบียจ่ายและ
ภาษีเงินได ้

 
157.8 

 
8.5 

 
167.3 

 
9.0 

 
262.9 

 
14.0 

 
137.8 

 
9.2 

 ดอกเบียจ่าย 3.3 0.2 0.5 0.1 - - 0.1 0.1 

 ภาษีเงินได ้ 43.6 2.3 44.0 2.4 68.7 3.7 36.0 2.4 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 110.9 6.0 122.8 6.6 194.2 10.3 100.8 6.7 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.22  0.25  0.39  0.20  

 
* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 45

12.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2549) 
 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.75 เท่า 
     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.53 เท่า 
   
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 
 

12.05 

 
 

เท่า 
     2.2 Days Sales Outstanding 59 วนั 
     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) 1.40 เท่า 
     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์งัหมด (Total Asset Turnover) 0.99 เท่า 
   
3. อตัราส่วนหนีสิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 50.79 % 
     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย 48.03 เท่า 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 5.80 % 
     4.2 Basic Earning Power 8.35 % 
     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA)  5.87 % 
     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
            (Return on Equity – ROE) 

11.93 % 
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12.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้ 
 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั 
                                                                                                                                               (ลา้นบาท) 

 2549 2548 2547 2546 
รายได ้  309.4 304.2 330.5 275.1 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 285.9 262.1 295.5 237.5 
กาํไรสุทธิ 33.5 26.6 35.0 37.6 
     
สินทรัพยร์วม 174.1 151.2 132.2 147.2 
หนีสินรวม 39.0 35.4 43.0 32.9 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 135.0 115.8 89.2 114.3 

 
12.2  ข้อมูลเกยีวกบัหุ้นกู้และตัวเงิน :  ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตวัเงิน  และไม่มียอดทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 
12.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

(หน่วย : บาท) 
 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 

1.86 
0.22 
0.16 

1.86 
0.25 
0.24 

1.89 
0.39 
0.30 

1.74 
0.20 
0.20 

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
 

 
12.4  อตัราการเติบโต 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

 ปี 2549 
 

% + / - ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - ปี 2546 % + / - 

สินทรัพยร์วม 1,891 +36.66 1,652 +22.46 1,349 +20.66 1,118 +10.69 
หนีสินรวม 960 +32.78 723 +79.85   402 +64.08    245 +68.97 
รายไดจ้ากการขาย 1,876 +2.79 1,825   -0.76 1,839 +24.85 1,473 +30.82 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,749 +3.37 1,692  +4.96 1,612 +17.58 1,371 +33.89 
กาํไรสุทธิ 111 -9.75 123 -36.60   194 +92.08    101    -2.88 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินบริษทัฯ 

 ปี 2549 % + / - ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - ปี 2546 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,873 +14.35 1,638 +22.51 1,337 +20.23 1,112 +10.65 
หนีสินรวม 943 +33.0 709 +81.33    391 +63.60    239 +70.71 
รายไดจ้ากการขาย 1,743 +2.65 1,698 -0.29 1,703 +24.85 1,364 +31.66 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,636 +3.02 1,588 +5.44 1,506 +16.83 1,289 +34.69 
กาํไรสุทธิ 111 -9.75 123 -36.60   194 +92.08 101    -2.88 

 
12.5 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
ยอดขายสุทธิ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ  ในปี พ.ศ. 2549  เป็นจาํนวนเงิน  1,877  ลา้นบาท ซึงเพิมจากปี พ.ศ. 2548เป็น
จาํนวนเงิน 52  ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 3  ยอดขายโฆษณาของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และหนงัสือพิมพ์
โพสต ์ ทูเดยไ์ม่แตกต่างไปจากปีทีผา่นมา ซึงเป็นผลสะทอ้นจากภาพรวมของอุตสาหกรรมทีเติบโตไม่ถึงร้อยละ 5 
เนืองจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจทีชะลอตวั  
 
กาํไรสุทธิ 

ในปี พ.ศ. 2549  บริษทัฯ  มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นจาํนวนเงิน 111  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 12 ลา้นบาท
หรือประมาณร้อยละ   9.8   สาเหตุหลกัเนืองจากยอดขายโฆษณาทีคงที และค่าใชจ่้ายในการขายรวมถึงตน้ทุนการพิมพที์เพิม
สูงขึน  

 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 

ตน้ทุนขายของบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2549  เป็นจาํนวนเงิน 1,154  ลา้นบาท  เพิมขึนจากปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 
22  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2  ทงันีเนืองมาจากตน้ทุนการพิมพที์สูงขึนของหนงัสือพิมพ ์ และการพิมพเ์พือ
การคา้    
 
สภาพคล่องของกจิการ 

ตลอด 2 ปีทีผา่นมา บริษทัไดส้ร้างโรงพิมพแ์ละศูนยก์ารจดัจาํหน่ายขึนทีถนน บางนา-ตราด มีการซือ
ทีดินเป็นจาํนวน 105 ลา้นบาท และในปี 2549 มีการลงทุนในโครงการนีไปอีกประมาณ 400 ลา้นบาท ซึงประกอบ
ไปดว้ยอาคารโรงพิมพ ์และอุปกรณ์การพิมพ ์ดว้ยเหตุนียอดเงินกูย้มื ณ สินปี 2549 จึงอยูที่ 577 ลา้นบาท สูงขึนจากปี
ก่อน 363 บา้นบาท อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ก็ยงัอยูใ่นอตัราทียอมรับไดที้ 1:1 อีกทงั
รายจ่ายส่วนใหญ่ของโครงการนีไดท้ยอยชาํระไปแลว้ช่วง 2 ปีทีฝ่านมา ดงันนัเงินกูย้มืคาดวา่จะเริมลดลงนบัจากปี 
2550 เป็นตน้ไป 
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12.6  ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
12.6.1  ผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั สาํหรับงบ

การเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม ไดแ้ก่ คุณสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 
4434  

12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นใน
รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข 

12.6.3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

   นโยบายการบญัชีทีสาํคญัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย โดยสรุปมีดงัต่อไปนี :- 

   การรับรู้รายได ้

  รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้ ซึงตามปกติจะเกิดขึนเมือไดส่้งสินคา้ไปให้ลูกคา้ตาม
คาํสังซือของลูกคา้นัน  รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 รายไดค้่าสมาชิกหนงัสือพิมพโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก  
 รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขึนความสาํเร็จของงาน 
 รายไดจ้ากการให้บริการโฆษณารับรู้เมือการให้บริการเสร็จสิน รายไดจ้ากการให้บริการ
โฆษณาจะถือวา่เสร็จสินลงเมือสิงพิมพที์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ 
 ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า 
และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

   ลูกหนีการคา้ 

  ลูกหนีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูยสาํหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได  ้ซึงโดยทวัไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหนี 

   สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 
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  ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสือมราคา 

  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงันี :- 

อาคาร  20 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์  3-15 ปี 
เครืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง และเครืองจกัรและอุปกรณ์
ระหวา่งติดตงั 

  เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั และเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไปแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

  ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกู้ยืมซึงเกียวเนืองกับเงินกู้ยืมสําหรับการจัดหาอาคารและอุปกรณ์จะถูก
บนัทึกเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นัและจะหยดุบนัทึกเมือสินทรัพยน์นัพร้อมใช้
งาน หรือเมือการพฒันาสินทรัพยห์ยดุชะงกัลงจนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตวัคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงัต่อไปนี 

    
ค่าลิขสิทธิ  10 ปี 

   โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 10 ปี 
   

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัทีในงบดุลกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินนนั โดยใชอ้ตัราภาษี
ทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีในงบดุล 

  บริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีใน
อนาคต และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีไดใ้น
อนาคต ทงันีจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ทียงัไม่ไดใ้ช ้

  บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกวนัทีในงบ
ดุลและจะปรับลดมูลค่าเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

  นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ทีมีอาํนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั  

  เงินตราต่างประเทศ 

  รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีทีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีในงบดุลแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบดุล 

  กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผล
การดาํเนินงาน 
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  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  ณ วนัทีในงบดุล บริษทัฯจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยมี์การด้อยค่าหรือไม่ หาก
สินทรัพย์นันมีข้อบ่งชีของการด้อยค่า บริษัทฯจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯจะลดมูลค่า
ของสินทรัพยน์นัลงให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือ
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์นัแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

  ผลประโยชนพ์นกังาน 

  ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

  ภาษีเงินได ้  

  บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีเกียวขอ้ง 

  ตราสารอนุพนัธ์-สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

  ลูกหนีและเจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสินงวดบญัชี กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน หรือกรณีทีการทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศนนัเกียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพย ์กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุน
ของสินทรัพย ์

 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้
การประมาณและการตงัสมมุติฐาน   ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้
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12.6.4  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

                               ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย 
 

12.6.4.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 

รายการที ชือบริษทั ชือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 
1 บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

(โดยนางสายฝน อินทร์แกว้) 
995,000 

2 บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ) 

194,400 

3 บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ) 

108,000 

4 บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ) 

 10,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,307,400 
 
 

12.6.4.2  ค่าบริการอืน (non-audit fee) 
 

รายการที ชือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอืน 

(non-audit service) 
ชือผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน 
ส่วนทีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนทีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

1              -ไม่มี -                -ไม่มี -          -ไม่มี - -ไม่มี - -ไม่มี - 
รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอืน (non-audit fee)  -ไม่มี -  -ไม่มี - 

 
 

12.7 แนวโน้มในอนาคต 
 

 แม้ว่าเศรษฐกิจในปี 2549 จะเผชิญกับปัจจยัลบ ทงัจากอตัราดอกเบียทีเพิมสูงขึน ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง  รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ไดรั้บผลกระทบในทางลบ ทงันี
เนืองมาจากเหตุการณ์วางระเบิดในคืนวนัปีใหม่ ผสมผสานกบัความผนัผวนทางการเมืองในประเทศ ทาํให้ธุรกิจ
โฆษณารายใหญ่สูญเสียความเชือมนัในการลงทุน อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ในการใชจ่้ายดา้นโฆษณาของปี พ.ศ. 2550 
จะลดลงจากเดิม ดว้ยการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกุม และนาํเสนอแนวคิดใหม่ในการสร้างรายได ้       
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 การก่อสร้างของศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ทีของบริษทัฯ บนถนนบางนา-ตราด (กม. 
19) ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และคาดวา่จะสามารถเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที 2 ของปี พ.ศ. 2550 
ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่นี จะช่วยเพิมคุณภาพของการพิมพด์ว้ยระบบการพิมพค์วามเร็วสูงที
ทนัสมยั และควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทงัระบบ ซึงจะเพิมคุณค่าของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และโพสต ์ทู
เดย ์ ใหม้ากยงิขึนในกลุ่มผูอ่้าน และเป็นประโยชนต่์อผูซื้อสือโฆษณาอตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
โดยรวมโฆษณาจะสูงขึนถึงร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยอดขายโฆษณาของหนงัสือพิมพข์องบริษทัฯ อยูใ่น
อตัราคงทีเมือเทียบกบัปีทีผา่น อยา่งไรก็ตามยอดขายหนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจรายวนัฉบบัภาษาไทย โพสต ์
ทูเดย ์ ซึงไดย้า่งเขา้สู่ปีที 4 ของการดาํเนินงาน ไดเ้พิมสูงขึนเป็นประวติัการณ์เช่นเดียวกบัยอดขายของ
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

  
12.8 ภาระผูกพนัทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯและบริษทัย่อย 

-- ไม่มี - -  
 

13.  ข้อมูลอนืทเีกียวข้อง 
 

13.1  บุคคลอ้างองิอนื ๆ 
13.1.1  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชี        

นายทะเบียนหุน้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย ์
     ชนั 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 
   แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทร.  66 (0) 2229-2800 
   โทรสาร  66 (0) 2359-1259 

 
ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

   ชนั 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ 
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทร.  66 (0) 2264-0777  
 โทรสาร 66 (0) 2264-0789-90 

 
ชือผูส้อบบญัชี นางสายฝน อินทร์แกว้  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4434 และ/หรือ 

   นายสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3844 และ/หรือ 
   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3930  
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13.1.2   ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาทางกฎหมาย หรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ 
บริษทั วคิเคอรี แอนด ์วรชยั จาํกดั  (ทีปรึกษาทางกฎหมาย) 
ชนั 16 อาคารดีทแฮลม์ ทาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวทิย ุ กรุงเทพฯ 10330 
โทร : 66 (0) 2256-6311, 2256-7750-4 
โทรสาร : 66 (0) 2256-6317-8 
 

13.2 สถาบันการเงนิทีติดต่อประจาํและยอดคงค้าง 
สถาบนัการเงินทีติดต่อประจาํไดแ้ก่  

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

 
ยอดคงคา้งกบัสถาบนัการเงิน  :   ณ สินปี 2549  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งรวม 350 ลา้นบาท  

 
13.3 ข้อมูลอนืทเีกยีวข้องทอีาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 

    - - ไม่มี - - 
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ส่วนท ี3   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้  และดว้ยความระมดัระวงั

ในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล
ดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั        
นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง ขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดีเพือใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้รวมทงัควบคุมดูแลใหมี้
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลใหมี้

การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2549 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายใหน้ายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชือ                                  ตาํแหน่ง                            ลายมือชือ 
 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์           ประธานกรรมการบริหาร          ____________________        

       

2. นายวรชยั พิจารณ์จิตร                กรรมการบริหารและกรรมการ       ____________________                           

                                                          สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
3.  นายควอ๊ก คูน เอียน                       กรรมการบริหาร                             ____________________ 

 

4.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง   กรรมการบริหาร           ____________________                     

       

5.  นายโจฮานเนส เบอร์นาดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน          กรรมการบริหาร           ____________________ 

 

6.   นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ          ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                   ____________________                     
 

                             ชือ                                  ตาํแหน่ง                             ลายมือชือ 

ผู้รับมอบอาํนาจ     นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ                     ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                   ____________________                          
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มี
เหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผดิหรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ  เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ได ้     
สอบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

       ชือ                                                   ตาํแหน่ง                                               ลายมือชือ 
 

1.  นายชวลิต ธนะชานนัท ์                                 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                      ____________________ 

 

2.  นายพิชยั วาศนาส่ง                                         กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธาน      ____________________ 

                                                                           กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

3.   ดร.ศิริ การเจริญดี                                           กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ            ____________________  

                                                                            และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

4.   นายชาติศิริ โสภณพนิช                                  กรรมการ                                                                ____________________ 

 

5.   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ                                  กรรมการ                                                                 ____________________  
 

6.   นายจอห์น ทอมป์สัน                                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   _____________________  
                       

7.   นางแนนซี  วาเลียนเต                                    กรรมการ                       _____________________  
 

8.   นายลินดลี์ย ์ จอห์น ฮอลโลเวย ์                     กรรมการอิสระ                       _____________________  
 

9.   นายไชย ณ ศีลวนัต ์                                       กรรมการ                        _____________________  

 

10.  นายเอกฤทธิ บุญปิติ                                      กรรมการ                        _____________________  

 

                                             ชือ          ตาํแหน่ง                                                ลายมือชือ 

               ผู้รับมอบอาํนาจ    นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                                          _____________________               
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                                                                                         เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอยีดเกยีวกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท 

      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 

การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง      
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายชวลิต ธนะชานนัท ์
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

77 ปริญญาเอก กิตติมศกัดิ 
Commerce & 
Accountancy 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2540 -  
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั 
บริษทั แผน่เหลก็วิลาศไทย จาํกดั 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

64 ปริญญาเอก กิตติมศกัดิ         
สือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

12.69 บุตรสาว
สมรสกบั 
นายศุภกรณ์ 
เวชชาชีวะ 

2525 – 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร  
รองประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
กลุ่มบริษทัในเครือเซ็นทรัล 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทรัล 
กลุ่มบริษทัฟาสตฟ์ู้ ดในเครือ
เซ็นทรัล                       
 บมจ. เซ็นทรัล พฒันา 

นายควอ๊ก คูน เอียน * 
กรรมการบริหาร 

51 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัน็อตติงแฮม 

- - 2542 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บริษทั เคอร์รี โฮลดิงส์ จาํกดั 
(ฮ่องกง) 
กลุ่มบริษทั เอสซีเอม็พี จาํกดั 
(ฮ่องกง) 

นายไชย ณ ศึลวนัต ์
กรรมการ 

48 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 

- - 2549 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โทเทิล แอกเซส คอมมู
นิเคชนั 

นายวรชยั พจิารณ์จิตร 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

52 ปริญญาโททางกฎหมาย 
มหาวทิยาลยันิวยอร์ก 

3.42 - 
 

2537 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร และกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บจก.วคิเคอรี แอนด ์วรชยั   

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส         
ฟันเดอร์ลินเดน 
กรรมการบริหาร 

81     Registered Accountant    
(R.A.) 

- - 2533 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

77   ปริญญาเอก กิตติมศกัดิ 
  Communications 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรม
มาธิราช      

- - 2543 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ, กรรมการ 
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชนั 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

58   ปริญญาเอก  
มหาวทิยาลยัโมนาช 

- - 2542 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
รองประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ. นาํมนัพชืไทย 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

47 ปริญญาโท ดา้นบริหาร 
จดัการและวศิวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 
รัฐแมสซาชูเซทส์      

- - 2535 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
สมาคมธนาคารไทย 
บริษทั วซ่ีา อินเตอร์เนชนัแนล 
(ภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก) 

   บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
บมจ.การบินไทย 
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ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง       
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง 
กรรมการบริหาร 

59 ปริญญาตรี ประวติัศาสตร์ 
University of New South 
Wales  

- - 2547 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการฝ่ายกองบรรณาธิการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
กลุ่มบริษทั เซาธ์ ไชนา มอร์นิง 
โพสต ์

นายเอกฤทธิ บุญปิติ 
กรรมการ 

44 ปริญญาโท การตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2 - 2549 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมีคอล 
บมจ.เมโทร รีซอร์สเซส 

นายจอห์น ทอมป์สนั  
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

42 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต - - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทีเอม็บี แมคค
วอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

นางแนนซี วาเลียนเต * 
กรรมการ 

42 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเพนซิลเวเนีย 

- - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บริษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต ์
พบัลิชเชอร์ส จาํกดั 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* 
กรรมการอิสระ 

77   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  Leeds University 

- - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ 

39 ปริญญาตรี เกียรตินิยม  
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ประเทศ 
มหาวทิยาลยั เคมบริดจ ์

0.50 สมรสกบั
บุตรสาวนาย
สุทธิเกียรติ 
จิราธิวฒัน์  

2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
SKFM Securities Co., Ltd 

        
   * กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
      หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ดัส่วน ณ วนัที 24 พฤศจิกายน 2549 

       
 
 

2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย / กจิการร่วมค้า 
 

                                             ชือบริษทั 
ชือกรรมการ 

บมจ. โพสต ์    
พบัลิชชิง 

บจก. ฮาเชท            
ฟิลิปปาคิ โพสต์ 

   บจก.ฮาเชท ฟิลิปปาคิ     
โพสต-์ เอซีพี 

บจก. จ๊อบ จ๊อบ 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ / / / / 
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน / / - - 
นายวรชยั พจิารณ์จิตร / - - / 
นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ / - - / 
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           เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

  - ไม่ไดแ้สดงรายชือกรรมการของบริษทัยอ่ย เนืองจากเป็นบริษทัยอ่ยทีไม่มีนยัสาํคญั กล่าวคือ            
มีรายไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด  
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