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ส่วนที 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ปี 2550 เป็นปีมหามงคลของประเทศไทยอีกปีหนึง เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์และหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์ไดจ้ดัทาํแผน่ปกพิเศษขนาดสี
หนา้หุม้หนงัสือพิมพ ์ จาํนวน 8 ชุด เพือนาํเสนอพระราชประวติัและพระอจัฉริยภาพดา้นต่างๆ ในรอบ 8 ทศวรรษ 
รวมทงัจดัทาํหนงัสือประมวลพระราชประวติัและพระอจัฉริยภาพในรอบ 8 ทศวรรษดงักล่าวอีกดว้ย 
 
ปีนียงัเป็นปีทีบริษทัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไดเ้สดจ็พระ
ราชดาํเนินมาเป็นองคป์ระธานในการเปิดศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของบริษทั ในวนัที 7 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์
การพิมพนี์ตงัอยูที่บนเนือที 19 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงประมาณ 10 นาที ติดตงั
แท่นพิมพ ์ KBA รุ่น PRISMA ทาํงานดว้ยการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถผลิตสิงพิมพที์มีคุณภาพสูง
สุด ทาํใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการทีดีขึนแก่ผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์และผูซื้อสือโฆษณา 
 
ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่นีไดเ้ริมพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตใ์นรูปเล่มใหม่ทีมีขนาดกะทดัรัดกวา่เดิม ตงัแต่เดือน
เมษายน 2550 ทาํใหมี้ตน้ทุนกระดาษหนงัสือพิมพถ์ูกลง  
 
เนืองดว้ยธุรกิจต่างๆ ไดต้ดังบโฆษณาลงเป็นจาํนวนมาก จนทาํใหง้บโฆษณารวมลดลงเมือเทียบกบัปี 2549 ทงันี
เนืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในและราคานาํมนั ทาํใหร้ายไดร้วมของ บริษทัลดลงเหลือเพียง 1,634 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 6.25 เมือเทียบกบัปีก่อน 
 
ดอกเบียจ่ายและค่าเสือมราคาทีบนัทึกบญัชีภายหลงัจากทีโรงพิมพใ์หม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจาก
การเกษียณก่อนกาํหนดในปีนี ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรสุทธิรวมลดลงเป็น 37 ลา้นบาท 
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ส่วนที 2 
บริษัททีออกหลกัทรัพย์ 

 
ชือบริษทั : บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทของธุรกิจหลกั : ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั รายสปัดาห์ สิงพิมพอื์นๆ งานบริการ  
  การพิมพ ์และบริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัทุกประเภท 
ทีตงัสาํนกังาน : 136  อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์ : + 66 (0) 2240 - 3700 
โทรสาร : + 66 (0) 2240 - 3790 
ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ : 500,000,000 บาท 
ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั : 0107536001583 
Home Page : www.bangkokpost.com 
   www.posttoday.com 
   www.student-weekly.com 
   www.jobjob.co.th 
 

1.  ปัจจัยความเสียง 
ปัจจยัความเสียงทีมีนยัยะสาํคญัต่อบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 
1.  ความเสียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 บริษทัประกอบธุรกิจทางดา้นสิงพิมพ ์ดงันนั กระดาษจึงเป็นวตัถุดิบหลกัอยา่งหนึงของธุรกิจ ซึงมกัจะมีการ
เปลียนแปลงทางดา้นราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก แต่บริษทัไดมี้การติดตามและวางแผนการ
จดัซือล่วงหนา้ และเกบ็สตอ๊กในปริมาณทีเหมาะสม จึงทาํใหส้ามารถลดความเสียงในดา้นนีไดร้ะดบัหนึง 

 
2.  ความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษทัมีการซือสินคา้และบริการ และ
อุปกรณ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่บริษทัไดป้้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน โดยการทาํสัญญาซือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครังคราวตามความเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง 

 
3.  ความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

 ความเสียงจากอตัราดอกเบียนีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดการเงิน ซึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เนืองจากบริษทั และบริษทัยอ่ยมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความเสียง
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ดงักล่าวถือไดว้า่อยูใ่นระดบัตาํ เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลง
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 
4. ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

 บริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ และบริษทัย่อยมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที
เกียวขอ้ง   ฝ่ายบริหารได้ควบคุมความเสียงนีโดยกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือที
เหมาะสมนอกจากนีบริษทัมีฐานลูกหนีการคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ไม่มีการกระจุกตวั บริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ และบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนีไม่ไดใ้นบญัชีของบริษทัแลว้ 

 
5.  ความเสียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 

 บริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ดงันนัจึงมีความเสียงทีอาจจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้เพือเป็นการลดความเสียงทีอาจเกิดขึน บริษทัจึงจดัให้มีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดไว ้และรายงานต่อ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตามระยะเวลาทีกาํหนด เพือให้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ทนัเวลา 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ความเป็นมา 

จากความสนใจพืนฐานดา้นสือสารมวลชน นายทหารอเมริกนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนลัด์ ไดช้กัชวน
นายประสิทธิ  ลุลิตานนท ์ ร่วมกนัก่อตงัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษฉบบัแรกของประเทศไทยในชือ " Bangkok 
Post "  โดยถือกาํเนิดขึนเมือวนัที 1 สิงหาคม 2489 และมีพลตรี อเลก็ซานเดอร์ แม็คโดนลัด ์เป็นบรรณาธิการบริหารคน
แรก 

ต่อมาหลงัสงครามโลกครังทีสอง นายไคเบล นกัลงทุนชาวเยอรมนั ไดข้อซือหุน้ของพลตรี อเล็กซานเดอร์ และ
แต่งตงั นายแฮร์รี เฟรเดอริค เป็นบรรณาธิการบริหารคนทีสอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจา้พ่อธุรกิจหนงัสือพิมพ์
เครือข่ายฟลีท ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ มีการติดตงัแท่นพิมพ ์และอุปกรณ์การพิมพ ์พร้อมกบันาํ
เทคนิคการพิมพส์มยัใหม่มาใชเ้ป็นครังแรกในประเทศไทย  

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2527 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเกียวเนืองกบัหนังสือพิมพ ์และสิงพิมพต์่างๆ  ไดแ้ก่  บริษทั สยามโพสต์ จาํกดั 
จาํหน่ายหนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในชือ " สยามโพสต ์" , บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย
นิตยสารรายเดือน ELLE, ELLE Decor, Cleo  และบริษทั บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
เป็นนายหนา้ขายโฆษณาให้กบัต่างประเทศ  ในปี 2539 บริษทั ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชนั จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนินกิจการของ
บริษทั สยามโพสต ์จาํกดั แทน  และไดปิ้ดกิจการลงในตน้ปี 2541 
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ในกลางปี 2540 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างการดาํเนินงานเพือรองรับกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึน 
โดยมีการหยดุการดาํเนินงานแผนกยอ่ยๆของกิจการ และมีพนกังานบางส่วนตอ้งออกจากงานก่อนสินปี 

ปี 2541 บริษทัฯไดปิ้ดแผนกแม็กกาซีน และขายหุ้นในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ 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 ได้ร่วมลงทุนในบริษทั เว็บ แอดไวซอรี จาํกดั เพือสร้างเวบ็ไซท์ดา้น
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 

ในระหว่างปี 2544 บริษทัฯ มีความพยายามทีจะเข้าสู่ตลาดโฆษณาสมคัรงาน จึงได้เริมผลิตและจาํหน่าย
นิตยสารชีวิตงานขึนมา  แต่กไ็ม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

นอกจากนันในรอบปี 2544 บริษทัฯยงัได้เพิมส่วนต่างๆ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ขึนมา อนัจะเป็น
ประโยชน์และเพือสนองความตอ้งการแก่ผูอ่้านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะนาํเสนอข่าวทางดา้น
การเงิน การธนาคาร ขอ้มูลและข้อแนะนาํต่างๆ เพือประโยชน์ในการบริหารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจาํวนั  
Learning Post จะเป็นส่วนทีนาํเสนอบทความต่างๆ ทีครอบคลุมหวัขอ้ข่าวทีสําคญัๆ ดา้นการศึกษาในมุมมองของ
นกัเรียน อาจารย ์นอกจากนียงัมีบทเรียนภาษาไทยทีจะเป็นประโยชนต่์อผูอ้่านชาวต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพิม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั
ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัฯไดรั้บพนกังานใหม่สําหรับกองบรรณาธิการโพสต ์ทูเดย ์และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 

เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัฯ เปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตชื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย”์  
ซึงเป็นการนําเสนอหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัทีมีรูปแบบทีเหมาะสมกับยุคสมัย เพือรองรับกลุ่มผูอ้่านทังผูอ่้าน  
โดยทวัไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษได้
หยดุธุรกรรมต่างๆ  

ปี 2547 เป็นปีทีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์มีอายคุรบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงไดเ้ริม
ออกสู่สายตาประชาชนเมือวนัที 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นีมีความผสมผสานกนัมากขึนระหว่างเนือทีข่าวที
เพิมมากขึนและการจดัวางเนือหาของข่าวทีเหมาะสม ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์ซึงถือว่าเพียงดาํเนินงานมาเป็นปีที 
2 กส็ามารถติดอนัดบัเป็นหนงัสือพิมพที์มียอดผูอ่้านมากทีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

ในระหวา่งปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีเราไดเ้ขา้ไปร่วมลงทุนนนั ไดร่้วมลงทุนเปิด
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั เพือทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซึงในปัจจุบนันิตยสาร Marie 
Claire ก็เป็นทีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง   และในช่วงปลายปีบริษทัฯ ไดล้งทุน
ซือเครืองพิมพใ์หม่ทีทนัสมยั ซึงจะมีกาํลงัการผลิตสูงและช่วยประหยดัระยะเวลาในการพิมพ ์ทงันีเพือรองรับการ
ขยายตวัของการผลิตและการจาํหน่ายทีคาดวา่จะเพิมสูงขึนมากในอนาคต  
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เมือ 1 สิงหาคม 2548 ซึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตงัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์  ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่
โลกของสือแห่งอนาคต  โดยได้จดัตงัฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีชือว่า “โพสต์ดิจิทลั”  เพือให้บริการข่าวสารทาง
อิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัทุกชนิด 
 โพสต์ดิจิทลัยงัไดส้ร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพิมขึนอีกหลายรูปแบบ หนึงในนันก็คือ การจดัทาํหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์และโพสต ์ทูเดยใ์นรูปแบบ “Smart Edition” ซึงใครก็ตามทีมีอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเขา้ไปอ่าน
หนงัสือพิมพด์งักล่าวไดอ้ยา่งง่ายๆ ไม่วา่จะอยู ่ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลกัษณ์และสไตลที์เหมือนกบัหนงัสือพิมพ์
จริงทุกอยา่ง และทีสาํคญัยงัมีฟังกช์นัการทาํงานอจัฉริยะอืนๆ อาทิเช่น การสังใหร้ะบบอ่านหนงัสือพิมพใ์หคุ้ณฟัง การ
แปลบทความในหนงัสือพิมพเ์ป็นภาษาต่างๆ เป็นตน้ 

 นอกจากนี ไดป้รับปรุงการเสนอบริการบนเวบ็ไซดอ์ยา่งต่อเนือง ไดจ้ดัตงัเวบ็ไซดง์านใหม่ www.JobJob.co.th 
ทีไดเ้ปิดตวัครังแรกไตรมาสที 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือใหบ้ริการโฆษณาหางานของแผนกฯ สามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย ทงัในรูปของสิงพิมพแ์ละออนไลน ์ซึงในปัจจุบนัสือทงั 2 รูปแบบ นีมีความเชือมโยงกนัมากยงิขึน 

การก่อสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ ทีตงัอยูบ่นเนือที 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19  และอยู่
ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 นาที ไดเ้ริมในเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2549  และเริมติดตงั
เครืองจกัรในเดือนเดียวกนันี  โรงพิมพเ์ริมพิมพบ์างส่วนของหนงัสือพิมพเ์พือจาํหน่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 และได้
เริมพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทังฉบบัเป็นครังแรกคือ ฉบบัวนัที 1 มิถุนายน 2550  โดยทาํการปรับขนาด
หนงัสือพิมพล์งจากเดิมทีมีขนาดกวา้ง 15.5 นิว  ลดลงเหลือ 14 นิว  และความสูงเดิม 22.75 นิว เหลือ 21.5 นิว  ทาํให้
สามารถประหยดักระดาษไดถึ้งร้อยละ 12 ทงันีดว้ยเครืองจกัรทีทนัสมยัทาํใหส้ามารถลดการสูญเสียกระดาษไดก้วา่ร้อย
ละ 50 เมือเปรียบเทียบกบัเครืองจกัรเดิม 

บริษทั ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินมา
เปิดศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่นีอยา่งเป็นทางการเมือวนัที  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนยก์ารพิมพใ์หม่แห่งนี นบัเป็นการ
ลงทุนทีสูงทีสุดเท่าที บริษทั เคยลงทุนมา  

ในปี พ.ศ. 2550 บริษทัได้เริมดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์และกระจายเสียงทางวิทยุ ตามเป้าหมายทาง       
กลยทุธใ์นการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยงัสือชนิดอืนๆ  

ข่าวโพสต์ ทูเดย  ์ซึงเป็นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทศัน์ความยาว 2 ชวัโมง เริมแพร่ภาพผ่านระบบ
โทรทศัน์ดาวเทียมชนิด C-band เมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้มโทรทศัน์ดาวเทียมส่วนใหญ่อาศยั
อยู่นอกกรุงเทพฯ และการแพร่ภาพผ่านระบบดาวเทียมนียงัเขา้ถึงผูช้มโทรทศัน์เคเบิลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภาคอีก
ดว้ย โดยทงั 2 ช่องทางนีรวมกนัสามารถเขา้ถึงผูช้มประมาณ 5 ลา้นครัวเรือน   นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางใน
การกระจายข่าวแลว้ รายการโทรทศัน์ยงัช่วยเสริมการประชาสัมพนัธ์หนงัสือพิมพข์องบริษทัไปพร้อมๆ กนั  และยงั
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมไปถึงช่วยเพิมยอดขายโฆษณาให้กบัหนงัสือพิมพโ์พสต์ ทูเดย ์อีก
ดว้ย เพราะเป็นการขายโฆษณาร่วมกนัระหวา่งสือโทรทศันแ์ละหนงัสือพิมพ ์ 

เมือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 40 ของ Flash News ซึงเป็นผูด้าํเนินการผลิต Business 
Radio 98.0 FM และ GG News Network โดย Business Radio นบัเป็นสถานีข่าวทางวทิยชุนันาํ ส่วน GG News เป็น
เครือข่ายข่าวทีมีความมนัคง บริษทัเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในครังนี เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์หนงัสือพิมพ์
โพสต ์ทูเดย ์และเพิมยอดขาย รวมไปถึงเพิมช่องทางในการโฆษณาใหก้บัลูกคา้ผา่นสือชนิดใหม่  
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ภายหลงัการลงทุน GG News ไดเ้ปลียนชือใหม่เป็น Post-GG News และโพสต ์ทูเดยไ์ดเ้ริมกระจายเสียงรายการ
สรุปและวิเคราะห์ข่าวรายวนัในสถานี Business Radio โดยบริษทัจะพฒันากลยทุธ์ผ่านความร่วมมือกนัในการผลิต
รายการข่าว การตลาด และการโฆษณาต่อไป  

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ 
บริษทั โพสต ์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ ซึงเป็น

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ หนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์ ซึงเป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย และสติวเดน้ท ์
วคีลี ซึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษองักฤษรายสัปดาห์สาํหรับเดก็ในวยัเรียน นอกจากนี บริษทัยงัมีแผนกการพิมพพ์าณิชย ์
เพือรับพิมพง์านทวัไป รวมทงัสิงพิมพข์องบริษทั บริษทัยอ่ย และลูกคา้อืนๆ ภายนอกบริษทั และในช่วงสองสามปีที
ผา่นมานี บริษทัไดเ้พิมบริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิทลัทุกประเภท รวมทงัเริมตน้เพิมช่องทางในการ
ใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูล ทางโทรทศัน ์โดยการผลิตรายการขา่วออกอากาศทางโทรทศันว์นัละสองชวัโมง  และลงทุน
ในบริษทั บริหารสถานีวทิยคุลืนข่าว FM ทีกระจายเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 บริษทัยอ่ยไดแ้ก่ บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ จาํกดั  บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั และ 
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั เป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ภายใตชื้อ นิตยสาร 
ELLE นิตยสาร ELLE DECORATION นิตยสาร CLEO และนิตยสาร MARIE CLAIRE  

ประเภท ชือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

หนังสือพมิพ์   
     หนงัสือพิมพร์ายวนั      Bangkok Post บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  
     หนงัสือพิมพร์ายวนั โพสต ์ทูเดย ์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
     หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ 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 ์ 

รายการโทรทัศน์ โพสตนิ์วส์ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง  

 รายการวิทยุ Post-GG News บจก. แฟลช นิวส์ 
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โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัเป็นดงันี 
 
 
 
  
 
 
              51.00%        100.00%          40.00% 
                                        
             51.00 %             
          
 
      51.00%             51.00%                 
                      

 
2.3 รายได้รวมทงักลุ่มของบริษทัในระยะ 4 ปีทผ่ีานมา 

       (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ ดาํเนินการ
โดย 

% การถือ
หุน้ 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ,์  
สิงพิมพ ์,งานพิมพ์
เชิงพาณิชย,์ 
นิตยสารฉบบั
สอดแทรก, เวปไซด์
หางาน, ข่าวด่วน 
SMS, รายการ
โทรทศันแ์ละวิทย ุ

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง  

 
 

100.0 

 
 

1,711.7 

 
 

91.0 

 
 

1,732.1 

 
 
92.9 

 
 

1,777.7 

 
 

93.4 

 
 

1,659.0 

 
 

92.9 

ผลิตนิตยสาร Elle,  
Elle Décor 

บจก. ฮาเชท  
ฟิลิปปาคิ 
โพสต ์ 

 
 

51.0 

 
 

168.6 

 
 

9.0 

 
 

131.6 

 
 

7.1 

 
 

136.1 

 
 

6.6 

 
 

127.5 

 
 

7.1 

รวมทงัสิน*     1,880.3      100.0 1,863.7      100.0   1,913.8      100.0   1,786.5     100.0 

* รวมรายไดอื้นๆ 

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์  บจก. จ๊อบ จ๊อบ 

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี 

บมจ. โพสต์ พบัลิชชิง 

         บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอม็ซี 

บจก. แฟลช นิวส์ 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
3.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์หรือบริการ 

3.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
บริษทัฯ เป็นผูพิ้มพแ์ละจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัภาคเชา้ภาษาองักฤษ "Bangkok Post" หนงัสือพิมพ์
ธุรกิจรายวนัภาษาไทย “โพสต ์ทูเดย”์   หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษรายสปัดาห์  “Bangkok Post Student 
Weekly"  นิตยสารฉบบัแทรก นอกจากนี บริษทัฯ ยงัรับจา้งพิมพง์านทวัไป รวมทงัสิงพิมพข์องกิจการ
และของบริษัทในเครือ และให้บริการข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทุกชนิด รวมทังการ
ใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลทางโทรทศันแ์ละวทิย ุ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

• หนงัสือพิมพ ์Bangkok Post เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัทีนาํเสนอข่าวในลกัษณะเป็นกลาง มีการ
ตีพิมพบ์ทวิพากษว์จิารณ์ทีตรงประเด็น เสริมดว้ยบทความทีวิเคราะห์เจาะลึกทงัในส่วนของข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม 
ฯลฯ  

• หนงัสือพิมพ ์ “โพสต์ ทูเดย”์ ไดเ้ปิดตวัเมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2546 เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจ
รายวนัภาษาไทยทีนาํเสนอข่าวธุรกิจดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย กระชบั ไม่เยินเยอ้จนเกินไป และไม่
ใชศ้พัทท์างเศรษฐกิจทีเขา้ใจยาก  นอกจากนียงัมีการนาํเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าว
กีฬา ข่าวบนัเทิง บทวิเคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรืองราวเกียวกบัชีวติของบุคคลทีน่าสนใจ 
ฯลฯ  

• หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ Bangkok Post Student Weekly เป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษสาํหรับ
เด็กในวยัเรียน และกลุ่มวยัรุ่น เนือหาประกอบดว้ย คอลมัน์ข่าว การ์ตูน เพลง เกมส์ และบท
สมัภาษณ์ดาราดงั โดยทงัหมดนีจะใชภ้าษาองักฤษทีง่ายต่อการอ่าน รวมทงัมีการอธิบายศพัทย์าก 
มีการเตรียมบทความสาํหรับใหค้รูสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอีกดว้ย 

• นิตยสารไลฟ์สไตลภ์าษาองักฤษ กรููแทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตทุ์กวนัศุกร์ 

• นิตยสารรายปักษภ์าษาองักฤษ เดอะแมกกาซีน แทรกในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• เวปไซด์หางานอจัฉริยะ  www.JobJob.co.th มีเครืองมือพิเศษเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่
ผูส้มคัรงานและผูรั้บสมคัร 

• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

• รายการข่าวออกอากาศทางโทรทศัน์ “โพสตนิ์วส์” ซึงแพร่ภาพผ่านระบบโทรทศัน์ดาวเทียม 
ออกอากาศทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-22.00 น. 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัในเครือ 

• Elle Magazine  เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามระดบัสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบบั
ภาษาไทยมีรูปแบบเช่นเดียวกบั Elle ทวัโลกทีเนน้ทางดา้นแฟชนั  ความงาม  การดูแลสุขภาพ 
การแนะนาํเกียวกบัสูตรอาหาร สถานทีท่องเทียวในดินแดนต่างๆทวัโลก และแบบแผนการ
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ดาํเนินชีวติในรูปแบบของคนไทย  Elle Magazine เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามในรูปแบบที
แปลกตา ทนัสมยั  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• Elle Decoration เป็นนิตยสารเพือการตกแต่งบา้นระดบัสากลทีรู้จกักนัดีทวัโลก เนืองจากมี Elle 
Decoration ฉบบัภาษาต่างๆ อยูใ่นเครือข่ายถึง 15 ประเทศทวัทุกทวีปรวมทงั Elle Decoration 
ฉบบัภาษาไทย ซึงเป็น Elle Decoration ฉบบัที 13 ของโลก Elle Decoration เป็นนิตยสารเพือ
การตกแต่งบา้นทีมุ่งเนน้การสร้างสรรค์คุณภาพดว้ยความพิถีพิถนั  Elle Decoration ฉบบั
ภาษาไทยมีสัดส่วนของขอ้มูลจากต่างประเทศและเรืองราวทีผลิตและถ่ายทาํในเมืองไทยนาํมา
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัทงัเรืองราวและรูปภาพของทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยมจากทวัทุก
มุมโลก หลากหลายความคิดในการนาํเครืองเรือนและของใช้เก่าๆ มาประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่ 
แปลกตาและแหล่งช็อปปิงสินคา้เพือการตกแต่งจากทวัเมืองไทย เหมาะกบัวถีิชีวิตสมยัใหม่ของ
คนไทยทีชืนชอบในการตกแต่งบา้นอยา่งแทจ้ริง 

• Cleo Magazine เป็นนิตยสารภาคภาษาองักฤษทีเริมวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามดว้ย
นิวซีแลนด ์สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นลาํดบั สําหรับฉบบัภาษาไทยนนัเป็นประเทศที 5 ทีได้
พิมพแ์ละวางจาํหน่าย ซึงสามารถครองความนิยมในหมู่ผูอ่้านไดอ้ย่างรวดเร็ว ดว้ยบุคลิกพิเศษ
ของ Cleo ทีตรงกบัอธัยาศยัใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดี ความมี
ชีวิตชีวาชอบสนุกสนานพร้อมทีจะเรียนรู้สิงใหม่ๆ ใส่ใจทีจะปรับปรุงและเพิมพูนเสน่ห์ให้กบั
ตวัเอง นอกจากนี Cleo ยงัมีรูปเล่มสีสนัสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดบัสากล 

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

ผลิตภณัฑข์องบริษทัร่วม 

• รายการสรุปและวเิคราะห์ข่าวในสถานี Business Radio 98.0 FM “Post-GG News” 
 

3.1.2    ลกัษณะลูกคา้ แบ่งเป็นประเภทหลกัได ้2 ประเภท 
1. ลูกคา้ดา้นโฆษณา แบ่งเป็น 

- บริษทัเอเยนซี 
- ลกูคา้ทีสงัลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers) 

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

รายได ้ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา 1,326.0 70.5 1,326.4 71.2 1,276.8 66.7 1,222.1 68.4 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ 399.9 21.3 408.1 21.9 508.2 26.6 457.1 25.6 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์ 109.2 5.8  90.8 4.9 91.7 4.8 78.7 4.4 

รายไดอื้น ๆ 45.2 2.4 38.4 2.0 37.1 1.9 28.6 1.6 

รวมรายได ้ 1,880.3     100.0 1,863.7     100.0 1,913.8     100.0 1,786.5 100.0 

ร้อยละของรายไดที้เพิมขึน 
(ลดลง) จากปีก่อน 

  
24.67 

  
(0.88) 

  
 2.69 

  
(6.65) 

 
3.1.4  วฎัจกัรของการประกอบธุรกิจ     การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึนอยูก่บัฤดูกาล 

 
3.2  การตลาด 

การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและการให้บริการทีดีเป็นหัวใจของการดาํเนินงานของบริษทัฯ  บริษทัฯขายเนือที
โฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกคา้หรือผ่านตวัแทนบริษทัโฆษณา การขายหนงัสือพิมพข์ายโดยผ่านตวัแทน หรือทีเรียกว่า
เอเยน่ตห์นงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนนั บริษทัฯ มีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  

3.2.1 กลยทุธท์างการตลาด 
1. กลยทุธที์สาํคญั 

• การจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์
บริษทัฯ รับสมคัรทงัสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน    โดยสมาชิกจะไดร้าคาตาํ
กว่ามากเมือเทียบกบัการซือตามแผงหนังสือพิมพ ์นอกจากนนัยงัมีการแจกแถมของขวญั
หรือของสมนาคุณต่างๆแก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สําหรับการขายโดยผ่าน
เอเยน่ต ์มีการใหส่้วนลดถึง 28% ของราคาขายปลีกหนงัสือพิมพ ์

• การขายโฆษณา  
มีส่วนลดพิเศษให้กบับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซือหน้าโฆษณาแต่ละครัง และโบนัส
พิเศษตอนสินปีดว้ย 

2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   
จุดเด่น  : 

• ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยชือ “บางกอก 
โพสต”์ ตงัมานานถึง 60 ปี และเป็นหนงัสือพิมพที์ไดรั้บความเชือถือจากทงัคนต่างชาติ
และคนไทย 
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• บางกอกโพสต ์เป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวทีผ่านการตรวจสอบรับรองยอดการจาํหน่าย
จาก Audit Bureau of Circulation 

• บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษทีมียอดจาํหน่ายสูงทีสุดในประเทศไทย 

• โพสต์ ทูเดย์ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัภาษาไทยทีมีการวางตาํแหน่งสินค้าให้
เหมาะสมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึงทีผ่านมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ได้รับการ
ยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็นหนงัสือพิมพที์เติบโตเร็วทีสุด และมีผูอ่้านมากทีสุดของ
กลุ่มหนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจรายวนั 

จุดดอ้ย : 

• รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ยงัขึนอยู่กบัหนงัสือพิมพบ์างกอก
โพสต ์

 
3.  ลูกคา้เป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

• ลูกคา้ดา้นโฆษณา ไดแ้ก่ บริษทั ห้างร้านทวั ๆ ไปทีตอ้งการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ทงั
การโฆษณาผลิตภณัฑ์ ทาํ PR ให้แก่บริษทั การโฆษณาเปิดโรงงานใหม่  การโฆษณารับ
สมคัรงาน ฯลฯ 

• ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายสิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

♦ ลูกคา้เอเยน่ต ์ 47 % 

♦ ลูกคา้ประเภท Bulk Sales 17 % 

♦ ลูกคา้ประเภทสมาชิก 36 % 

• ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ ซึงจะมีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้
ทีเป็นบริษทัในเครือ 

4.  นโยบายการตงัราคา 

• ประเภทโฆษณา   จะไม่ใชน้โยบายการตดัราคากบัคู่แข่ง ราคาจะเป็นไปตาม Price List ซึง
โดยปกติจะสูงกวา่ราคาค่าโฆษณาของหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัอืนเลก็นอ้ย เนืองจาก
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คุณภาพดี และมีลูกคา้ทีแน่นอน ดงันนัลกูคา้ทีลงโฆษณากบับริษทัฯ 
สามารถมนัใจไดว้า่ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งแน่นอน แต่อยา่งไรก็ตาม ราคาค่าโฆษณาจะ
สอดคลอ้งกบัหนงัสือพิมพภ์าษาไทยฉบบัหลกัๆ   การกาํหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไป
ดว้ย 

• ประเภทการขายสิงพิมพ ์   นโยบายการตงัราคาจะขึนอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์

• ประเภทงานบริการการพิมพ ์  นโยบายการตงัราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ แต่ยงัคง
คุณภาพงานพิมพที์ดีไวเ้สมอ 
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3.2.2   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

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

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณาของบริษทัฯ มีดงันี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง  
2. การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัตวัแทนโฆษณา 

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

โฆษณาผา่นเอเยน่ตซึ์งจะไดรั้บส่วนลดประมาณ 15%  และลูกคา้รายยอ่ยทีลงโฆษณากบับริษทั
ฯ โดยตรง 

 
 

2.  ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายสิงพิมพ ์สัดส่วนของลูกคา้แต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดงันี 
     สดัส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉลียในแต่ละปี (%) 

ประเภท 2550 2549 2548 
เอเยน่ต ์               47               51               53 
Bulk Sales               17               14               14 
สมาชิก               36               35               33 
รวม             100             100             100 

 
3. ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัในเครือและลกูคา้ภายนอก 

3.2.4  งานทียงัไม่ส่งมอบ  
 - - ไม่มี - -  

 
3.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2550 นนัยงัคงมีการขยายตวัดี จากแรงขบัเคลือนของภาคส่งออกทีขยายตวัร้อยละ 
18.1 จากปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 151,147 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ขณะทีอุปสงคใ์นประเทศชะลอลงเมือเทียบกบัปี 2549 
แต่เริมมีสัญญาณของการฟืนตวัทีดีขึนในช่วงครึงหลงัของปี อยา่งไรก็ตามปัจจยัลบทีมีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคง
มีอยู ่ทงัเรืองระดบัราคาพลงังาน นาํมนั ค่าเงินบาททีแขง็ค่าขึน และค่าครองชีพทียงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัทีสูง 
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3.3.1 แนวโนม้การเติบโตและการพฒันาของอุตสาหกรรม   การวางระเบิดในกรุงเทพมหานครในคืนวนั
ขึนปีใหม่ รวมทังปัญหาทางการเมือง ทาํให้ภาคธุรกิจขาดความมันใจทีจะใช้จ่ายด้านโฆษณา
ค่อนขา้งสูง ธุรกิจต่างๆ ตดังบการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ จนตาํกวา่ทีคาดการณ์
ไวใ้นทุกสือ ปัจจยันีมีผลกระทบทางดา้นลบต่อการเติบโตของรายได ้ การขายโฆษณาของบริษทั 
แนวโนม้ภาวะธุรกิจในปีหนา้ก็ไม่ดีกว่าปีทีผ่านมา โดยเฉพาะอยา่งยงิ เมือสมเด็จพระเจา้พีนางเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สินพระชนมเ์มือตน้เดือนมกราคม 2551 และ
คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะร่วมไวทุ้กขเ์ป็นเวลา 100 วนั จึงเป็นทีคาดหมายวา่การใช้
จ่ายทางดา้นการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ จะเริมเพิมสูงขึนในช่วงไตรมาสทีสองของปี 
2551 เมือพน้จากการไวทุ้กข ์และรัฐบาลใหม่เขา้บริหารประเทศเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

3.3.2 สภาพการแข่งขนั   การเติบโตของรายไดข้องบริษทัฯ ในปี พ.ศ.. 2550 ทีชะลอตวัเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมสือสิงพิมพซึ์งอยูใ่นภาวะชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากราคานาํมนั 
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง แต่ดว้ยคุณภาพของสินคา้และการเป็นสือทีเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบัการมีหนงัสือพิมพร์ายวนั 2 ฉบบั จึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงครองส่วนแบ่ง
ตลาดได้อย่างมนัคง โดยเฉพาะหนังสือพิมพโ์พสต์ ทูเดยไ์ดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในแง่
คุณภาพของหนงัสือพิมพ ์โดยสิงทีสะทอ้นให้เห็นอย่างเด่นชดันนัคือ การไดรั้บรางวลัจากสถาบนั
สือมวลชนทงัในและต่างประเทศถึง 9 รางวลั ซึงเป็นเรืองไม่ง่ายนกัทีหนงัสือพิมพฉ์บบัใดจะทาํได้
ภายในเวลาปีเดียว  
3.3.2.1  ความเป็นไปไดที้จะมีคู่แข่งรายใหม่  สาํหรับในระยะสันแลว้มีความเป็นไปไดน้้อยมากที

จะมีคู่แข่งรายใหม่ดา้นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาคภาษาองักฤษและภาษาไทย เนืองจากการ
ผลิตหนงัสือพิมพเ์พือจาํหน่ายถือเป็นทกัษะเฉพาะดา้นทีตอ้งอาศยัประสบการณ์สังสมมา
ชา้นาน จึงมีความจาํกดัทางดา้นบุคลากร  นอกจากนีเทคโนโลยีในการผลิตก็ตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูงพอสมควร  อย่างไรก็ตามการโฆษณาทางสืออินเตอร์ เน็ต  หรือบริการ
หนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตก็เริมมีบทบาทมากขึนในปัจจุบนั แต่ก็ยงัไม่สามารถใช้
ทดแทนสือสิงพิมพ์ได้ในระยะเวลาอันใกล้   ปัจจุบันสืออินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นสือที
ให้บริการข่าวสารรูปแบบใหม่ แต่ผูบ้ริโภคเลือกใชสื้อแต่ละประเภทดว้ยวตัถุประสงคที์
แตกต่างกนัคือ เลือกเปิดอินเตอร์เน็ตเพือพกัผ่อน หรือดูขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียว ธุรกิจ 
และสุขภาพ เลือกอ่านหนงัสือพิมพติ์ดตามข่าวเจาะลึก ข่าวการเงิน ข่าวกีฬา เป็นตน้  

3.3.2.2 สินคา้ทดแทนและอาํนาจต่อรองของผูซื้อและผูข้าย สินคา้ทดแทนในส่วนของการขาย
หนงัสือพิมพมี์นอ้ยเนืองจากคู่แข่งทีสาํคญัมีเพียงรายเดียวและคุณภาพสินคา้ต่างกนัอย่าง
เห็นไดช้ดั แต่ในส่วนของโฆษณา ผูซื้อสือโฆษณายงัมีทางเลือกมากพอสมควรในการลง
โฆษณา หากผูบ้ริโภคมิไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างในความสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เนืองจากราคาค่าโฆษณาค่อนขา้งแตกต่างกนั อาํนาจต่อรองของผูซื้อโฆษณามีบา้งตาม
สมควร โดยลูกคา้สามารถทีจะต่อรองเพือรับเงือนไขทีดีกว่าหากเป็นลูกคา้รายใหญ่หรือ
ลูกคา้ทีทาํกิจกรรมทางการตลาดร่วมกบับริษทัฯ ส่วนในแง่ของผูข้ายสินคา้ สินคา้ทีเป็น
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วตัถุดิบหลักของบริษทัฯ ได้แก่ กระดาษทีใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ ซึงผูข้ายวตัถุดิบจะมี
อาํนาจต่อรองกับบริษทัฯค่อนข้างมาก เนืองจากผูข้ายวตัถุดิบหลักส่วนใหญ่จะเป็น
ผูป้ระกอบการทีอยูใ่นต่างประเทศและมีผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ม่มากนกั 

 
3.4 การผลติ  หรือการจดัหาผลติภณัฑ์เพอืจาํหน่าย 

 
3.4.1 ทีตงัและจาํนวนโรงงาน  

อาคารสาํนกังานและอาคารโรงพิมพต์งัอยูบ่นทีดินเนือทีกวา่ 7 ไร่ของบริษทัฯ เลขที 136 อาคาร
บางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และอาคารโรง
พิมพ์ใหม่เนือที  19 ไร่ซึงตังอยู่บนถนนบางนา -ตราด  กม .  19.5 ต .บางโฉลง  อ .บางพลี  จ .
สมุทรปราการ ซึงเปิดดาํเนินงานในเดือนเมษายน ปี 2550 

3.4.2 กาํลงัการผลิต 
บริษทัไดล้งทุนในการสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งใหม่นีดว้ยเงินลงทุนประมาณ 

980 ลา้นบาท ซึงนบัเป็นการลงทุนทีมากทีสุดในประวติัศาสตร์กว่า 61 ปีของบริษทั และเป็นการ
ตอกยาํความมุ่งมนัและเจตนารมยใ์นการรับใชส้ังคมไทยและประเทศชาติในฐานะสือมวลชน ศูนย์
การพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายแห่งนี ประกอบดว้ยโรงพิมพ ์ซึงมีเนือที 8,500 ตารางเมตร และมีโรงเก็บ
กระดาษพิมพอี์ก 1,200 ตารางเมตร การทาํงานทีนี ใชเ้ทคโนโลยกีารพิมพที์ทนัสมยัทีสุดของ KBA 
รุ่น PRISMA ของ บริษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซึงเป็นแท่นพิมพร์ะบบ 
4/1 หรือ DOUBLE WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย ์โดยระบบการทาํงานทุก
อย่างได้รับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึงจะสามารถผลิตสิงพิมพ์ทีมีคุณภาพสูงสุด 
นอกจากนนั ยงัสามารถใชใ้นการพิมพห์นา้หนงัสือพิมพ ์8 หนา้ติดกนั (PANORAMA) เป็นเครือง
แรกในประเทศไทย และสามารถพิมพ์หน้าสีสีได้พร้อมกันถึง 32 หน้า มีกาํลังการผลิตสูงถึง 
75,000 ฉบบัต่อชวัโมง 

นอกจากนนั บริษทัยงัไดน้าํระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มา
ใชใ้นการส่งตน้ฉบบัทีจดัหนา้เสร็จแลว้มายงัเครืองทาํเพลต โดยไม่ตอ้งผ่านขนัตอนการทาํเพลต
แบบใช้ฟิล์มอย่างแต่ก่อน ทาํให้สามารถส่งหน้าหนังสือพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของกอง
บรรณาธิการทีคลองเตยมายงัศูนยก์ารพิมพแ์ห่งนีไดโ้ดยตรง ทาํให้ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย
แห่งนี เป็นศูนยก์ารพิมพที์ทนัสมยัทีสุดในประเทศไทย 

สาํหรับขนัตอนหลงัการพิมพน์นัไดน้าํเอาเทคโนโลยเีมลรู์มจาก SCHUR PACKAGING 
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบดว้ยเครืองสอดหนงัสือพิมพ ์ 4 เครือง ระบบสายพานส่ง
หนงัสือพิมพจ์ากแท่นพิมพม์ายงัเครืองหีบห่อ เครืองมดั และเครืองห่อ 
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ศูนยก์ารพิมพแ์ห่งนี ไดเ้ริมทดลองพิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกโพสตใ์นรูปเล่มขนาดใหม่แบบ 
AMERICAN BROADSHEET ทีมีความกะทดัรัด มาตงัแต่เดือนเมษายน และไดเ้ริมพิมพอ์ยา่งครบ
วงจรเมือวนัที 1 มิถุนายน 2550 

 
 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 

กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 340,000 240,000 240,000 240,000 
 

3.4.3 นโยบายการผลิต 
ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถผลิตหนงัสือพิมพไ์ดโ้ดยเฉลีย 75,000 ฉบบัต่อชวัโมง ทงันีขึนอยู่กบั

ช่วงเวลาในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบบั
ไดม้ากขึน 

3.4.4 วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต 
วตัถุดิบทีสําคัญทีใช้ในการผลิตคือ กระดาษหนังสือพิมพ์  ซึงบริษทัฯ สังซือโดยตรงจาก

ต่างประเทศมากกว่า  90%   สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์นัน  บริษัทฯ  จะจัดซือผ่านตัวแทน
ภายในประเทศทงัหมดโดยมีสญัญาผกูพนัตลอดปี 

                                วตัถุดิบประเภทกระดาษทีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 

 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 

ปริมาณการใชต้่อปี (เมตริกตนั) 11,246 13,241 13,367          12,411 

ราคากระดาษ (US$/ตนั) 589.97 545.92 515.04          427.18 
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 21.94 22.33 22.11            18.73 

อตัราแลกเปลียนเฉลียต่อปี 36.18 39.30 40.82            41.07 

 
3.5 สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ  

3.5.1   บตัรส่งเสริมการลงทุน 
- - ไม่มี - - 

3.5.2  สิทธิอืน 
- - ไม่มี - -  

3.5.3  ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
- - ไม่มี - - 

 
 

4. การวจิยัและพฒันา 
- - ไม่มี - - 
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5. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1  ทดีนิ อาคารและเครืองจกัร  

5.1.1   ทีดิน อาคาร 
 บริษทัฯ มีทีตงัอยู ่2 แห่ง คือ  
1. ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํแหน่าย เลขที 999 หมู่ที 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.

บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนือทีประมาณ 19 ไร่ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10 
นาที เริมการก่อสร้างกลางปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินมาทรงเป็นองค์
ประธานในการการเปิดศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายของบริษทัฯ ณ วนัที 7 พฤศจิกายน 2550 อยา่งเป็น
ทางการ 

2.   อาคารบางกอกโพสต ์ เลขที 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 บนเนือทีกวา่ 7 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 8 ชนั ซึงเป็นทีตงัของหอ้งทาํงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ ฝ่ายจดัจาํหน่าย และฝ่ายสมาชิก รวมทงับริษทัในเครือ
ดว้ย อาคารบริการประกอบดว้ยหอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งออกกาํลงักาย เพือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่
พนกังาน 

สําหรับกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ตงัอยู่ ณ อาคารโรงพิมพ ์(ซึงปัจจุบนั
อาคารนีใชเ้ป็นสถานทีทาํการพิมพข์องแผนกงานพิมพพ์าณิชย ์ส่วนการพิมพห์นงัสือพิมพย์า้ยสถานที
พิมพไ์ปที ศูนยก์ารพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย)  ส่วนกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์จะตงัอยู ่
ณ อาคารสาํนกังาน โดยทีทุกอาคารนนัสามารถเชือมถึงกนัไดต้งัแต่อาคารจอดรถอนักวา้งขวาง อาคาร
โรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานด้านหน้า ทังนี เพือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานภายในบริษทัฯ 

อุปกรณ์เครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตซึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยสมบูรณ์ประกอบ
ไปดว้ยแท่นพิมพอ์นัทนัสมยั เครืองแยกสี เป็นตน้ ทาํให้บริษทัฯ มีศกัยภาพทีจะสามารถรองรับความ
ตอ้งการในเรืองการผลิตต่อไปไดอี้กในอนาคต 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2550) 
   ทีดิน            202 ลา้นบาท 
  อาคาร            859 ลา้นบาท 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร                 - ลา้นบาท 
  เครืองจกัรและอุปกรณ์                      1,161 ลา้นบาท 
  เครืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ                      142  ลา้นบาท 
  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั   11 ลา้นบาท 
  รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)                             2,375 ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม                     (1,090) ลา้นบาท 
  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลคา่สุทธิตามบญัชี)                   1,285 ลา้นบาท 
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5.1.2  เครืองจกัรทีสาํคญั 
 

เครืองจกัร จาํนวน (เครือง) จาํนวนปีทีใชง้านมาแลว้ 
        (โดยประมาณ) 

- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   
เครืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(Web Printing) 3 16-19 
เครืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(KBA) 1 0 
เครืองผลิตเพลต (AGFA) 
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR) 
เครืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 

1 
1 
4 

0 
0 

0-5 
- แผนกบริการการพิมพ ์   
เครืองพิมพ ์4 สี 3 12-19 
เครืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 13 
เครืองพบั (Folding Machine)  3 14-19 
เครืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 3-18 

 
5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติทีมีการหมดเปลือง       
       - - ไม่มี - - 
 
5.1.4 สินทรัพยที์มีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน  

ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารโรงพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์และจัดจาํหน่าย เครืองจักรและอุปกรณ์ 
(รายละเอียดดูในหวัขอ้ 5.1.1 และ 5.1.2) 

 
5.1.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ 
                - - ไม่มี - -  
 
5.1.6 การเปลียนวธีิการบนัทึกจาก historical value เป็น fair value 
                 - - ไม่มี - -  
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5.2  เงินลงทุน 
5.2.1  รายละเอียดของเงินลงทุน 

  เงินลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 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 

3.  บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั บริหารสถานีวทิย ุ           25.00 40.00 10.00 
                                         * ปัจจุบนัไม่มีกิจกรรมดงักล่าวแลว้ 

5.2.2  มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2550 ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 
        หน่วย : บาท       

บริษทั  ทุนทีชาํระแลว้   สดัส่วน 
เงินลงทุน 

    วิธีราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั                 25,000        100.00                  25,000           97,060  
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                    25,000           97,060 
กิจการร่วมคา้     
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั          25,000,000          51.00           12,750,000           60,804,883 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั          10,000,000          26.01     -           20,130,865 
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้             12,750,000           80,935,748 
บริษทัร่วม     
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั         50,000,000          24.99           13,005,000           (7,528,283)
บริษทั แฟลช นิวส์ จาํกดั 15,000,000          40.00           10,000,000           10,000,000 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             23,005,000             2,471,717 
รวมเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย              83,504,525 
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. 2550    = 3.65  บาทต่อหุน้ 
                                  (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  
 
6. โครงการในอนาคต 
 
 แมว้า่แนวโนม้ภาวะธุรกิจในปีหนา้จะยงัไม่ดีกวา่ปีทีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยงิในไตรมาสแรกจากการสินพระชนมข์อง
สมเด็จพระเจา้พนีางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมือตน้เดือนมกราคม 2551 และประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศจะร่วมไวทุ้กขเ์ป็น 100 วนั แต่คาดหมายวา่การใชจ่้ายทางดา้นการตลาด การโฆษณา และ
ประชาสมัพนัธ ์จะเริมเพิมสูงขึนในช่วงไตรมาสทีสองของปี 2551 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดมี้โครงการต่างๆ ดงันี  
  
 ในดา้นสือโทรทศัน ์ จะขยายการแพร่ภาพไปยงัระบบโทรทศันด์าวเทียม KU band และช่องอืนๆ รวมไปถึงช่องฟรีทีวี 
โดยรายการข่าวโพสต ์ทูเดยน์บัเป็นส่วนสาํคญัซึงจะเปิดตวัในปี 2551 นี 
  
 ทางดา้นสือวทิย ุจากการเขา้ถือหุน้ร้อยละ 40 ในบริษทัแฟลช นิวส์ จาํกดั ซึงเป็นผูด้าํเนินการผลิต Business Radio 98.0 
FM และ GG News บริษทัมีแผนการพฒันากลยทุธ์ผ่านความร่วมมือกนัในการผลิตข่าว การตลาด และการโฆษณาต่อไป 
และนอกจากนีรายการทังทางวิทยุและโทรทัศน์ของบริษัทจะออกอากาศผ่านเว็ปไซด์ Bangkokpost.com และ 
Posttoday.com อีกดว้ย 
  
 สาํหรับตลาดโฆษณานนั ดว้ยอุปกรณ์การพิมพที์ทนัสมยัทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูล้งโฆษณาใน
รูปแบบ Super Panorama (การพิมพค์วามยาวต่อเนืองกนั 8 หนา้บนกระดาษ Newsprint หรือ Bond) ซึงในปัจจุบนับริษทั
ถือเป็นผูพิ้มพเ์พียงแห่งเดียวในประเทศไทยทีใหบ้ริการดว้ยระบบอนัทนัสมยันี 
  
 สาํหรับการบริการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์นนั โพสตดิ์จิทลัไดมี้การออกแบบเวป็ไซดจ์ดัหางาน jobjob.co.th ใหม่ โดย
เพิมเนือหาภาคภาษาไทยในการจบัคู่ผูส้มคัรงานเขา้กบัตาํแหน่งงานทีเหมาะสม โดยดาํเนินงานร่วมกนักบั MSN Thailand 
และบริษทัจะยงัคงจะพฒันาการบริการในระบบออนไลนต่์อไปเพอืบรรลุสู่เป้าหมายทีจะขยายสถานภาพความเป็นผูน้าํจาก
สือสิงพิมพไ์ปสู่สือในระบบออนไลนต่์อไป 
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทีมิได้เกิดขึนจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ซึงมีผลกระทบทีเป็น
สาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
 
8.  โครงสร้างเงินทุน 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 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 โดยการออกหุน้สามญัเพมิอีก  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 

 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 
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8.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
 - - ไม่มี - - 

 
8.3 ผู้ถือหุ้น 

รายงานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 

  4  พ.ค. 50 
ลาํดบัที ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

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

2 บริษทั 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 17,108,000 3.42 

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790 2.78 

7 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สียงค ์ 13,307,510 2.66 

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 

  384,108,030 76.82 

 
ทีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ยงัคงรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอตัราประมาณร้อย
ละ 60 ของกาํไรสุทธิของทุกๆ ปี สาํหรับการเปลียนแปลงของอตัราการจ่ายเงินปันผลนนัจะขึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายประเภททุน 
และสภาพคล่องของกิจการด้วย โดยเมือวนัที  29 กุมภาพนัธ์ 2551 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเสนอให้มีการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2550 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทต่อหุน้ จาํนวนทงัหมด 500,000,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวน
เงินรวมทงัสิน 30 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 9 พฤษภาคม 2551  ทงันีเนืองจากบริษทัมิไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ยอดเงินปันผลประจาํปี 2550 จึงเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.06 บาท 
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9. การจดัการ 
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

9.1.1  ผงัองค์กร 
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9.1.2 คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการทงัหมด 15 ท่าน มีรายชือดงันี 

 

 ชือ      ตาํแหน่ง           
            

1. นายชวลิต    ธนะชานนัท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ    
2. นายจอห์น  ทอมพส์นั                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        
3. นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* กรรมการอิสระ          
4. นายพิชยั  วาศนาส่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน        

                                         และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. ศิริ   การเจริญดี  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     
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 กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
12. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร     
13. นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ** กรรมการ และกรรมการบริหาร           
14. นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ        
15. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
        

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  นายภคั เพง่ศรี 

           

คา่ตอบแทนฝ่ายบริหารระดบัสงูในปี พ.ศ. 2550 เทา่กบั 76.7 ล้านบาท 

คา่ตอบแทนอืน เช่น เงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ เป็นต้น เท่ากบั 2.9 ล้านบาท 

 
หมายเหตุ   *   นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 27 ธนัวาคม 2550 

  ** นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ส่งจดหมายลาออกจากตาํแหน่งกรรมการลงวนัที 31 
ธนัวาคม 2550 และบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกดงักล่าวเมือวนัที 15 มกราคม 2551 
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อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั 
 
 คณะกรรมการมีหน้าทีบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการหนึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอืน กระทาํหนา้ทีใดๆแทนคณะกรรมการได ้
โดยให้ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั   กรรมการผูล้งชือผูกพนับริษทัไดใ้น
ปัจจุบนัคือ 

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

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือช่วยเหลือคระกรรมการบริษทัในการกาํกบั และติดตาม
การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ดรวมทงัรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ ไดแ้ก่ 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตงัคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการของบริษทั (ยกเวน้ประธานกรรมการ) 

จํานวนไม่น้อยกว่า  5 คน  แต่ไม่เกิน  8 คน   คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึงเป็นประธาน
กรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร หรือพนกังานประจาํของบริษทั  

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 
1. นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน ์       ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง 
3. นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน*  
4. นายควอ๊ก คูน เอียน 
5. นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร นายภคั เพง่ศรี 

 
หมายเหตุ * นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน ส่งจดหมายลาออกจากตาํแหน่งกรรมการลงวนัที 31 ธนัวาคม 
2550 และบริษทัไดรั้บจดหมายลาออกดงักล่าวเมือวนัที 15 มกราคม 2551 
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อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะกําหนดหน้าทีของกรรมการผู้จดัการ    และมีหน้าทีและความรับผดิชอบในเรืองตา่งๆ 

ดงัต่อไปนี 

1. ติดตามกาํกบัดูแลผลการดาํเนินการของบริษทั และบริษทัยอ่ยเป็นประจาํทุกเดือน 
2. อนุมติัค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากงบประมาณซึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีจาํนวนเงินไม่เกินกวา่ 

20 ลา้นบาท 
3. อนุมติัการเขา้ทาํการเปิดบญัชี  การทาํสญัญากบัสถาบนัการเงินตามทีเห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
4. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบายการจา้งงาน และอาํนาจการอนุมติั 
5. แต่งตงั และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ และบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์

บางกอกโพสต ์
 
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ               นางฉนัทนา สืบสนิ 

 
อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การบริหารความเสียง  

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

2. การควบคุมภายใน 
2.1 ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมความสาํคญัของการควบคุมภายในเพือใหพ้นกังานทราบถึง

หนา้ที และความรับผดิชอบอยา่งครบถว้น 
2.2  พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษทัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินรายไตร

มาส และงบการเงินประจาํปี  รายงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมความปลอดภยัของระบบขอ้มูลของ
บริษทั 

2.3 พิจารณาความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารในการควบคุมความปลอดภยัของระบบขอ้มูล และระบบการปฏิบติัการ 
รวมทงัแผนสาํรองในกรณีทีระบบการเงิน และการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัลม้เหลว 

2.4 ติดตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหารเกียวกบัการควบคุมภายในตามคาํแนะนาํของสายงานตรวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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3. รายงานทางการเงิน 
3.1 ทวัไป  

1) ทาํความเขา้ใจเกียวกบัความเสียงทางการเงินทีมีนยัสาํคญัและการจดัการของฝ่ายบริหารในเรืองดงักล่าว 
2) ปรึกษาหารือกับผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีอิสระ ถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต การกระทาํผิด

กฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน 
3) สอบทานรายงานทางบญัชีทีสําคญั และรายงานอืนๆ รวมถึง ประกาศขอ้บงัคบัทางวิชาชีพล่าสุด และทาํ

ความเขา้ใจกบัผลกระทบทีเกิดกบังบการเงิน 
4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เกียวกบัความเสียงทีมีนยัสาํคญั ความ

เสียหายทีอาจจะเกิดขึน และแผนงานในการบริหารความเสียงดงักล่าว 
5) สอบทานขอ้พิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบทีสาํคญักบังบการเงิน 

3.2 งบการเงินประจาํปี 
1) สอบทานงบการเงินประจาํปีวา่ถูกตอ้งครบถว้น และไดจ้ดัทาํขึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรั้บทราบแลว้ และงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามหลกับญัชีทวัไป 
2) ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในรายการทีซบัซอ้น หรือผดิปกติ 
3) ใหค้วามสาํคญัเกียวกบัเรืองทีตอ้งตดัสินใจ เช่น มูลค่าทีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหนีสิน การตงัสาํรอง และ

ภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนในอนาคต 
4) ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิปัญหาทีพบ 
5) แนะนาํคณะกรรมการการบริษทัในการนาํเสนองบการเงินใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 

3.3 งบการเงินรายไตรมาส 
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสไดเ้ปิดเผยขอ้มูลครบถว้นและมีความถูกตอ้งพอควร รวมทงัรับทราบ

คาํอธิบายของฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เกียวกบัผลการดาํเนินงาน การเปลียนแปลง
ในอตัราส่วนทางการเงินซึงสืบเนืองจากการดาํเนินงาน การเปลียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชี เหตุการณ์ไม่ปกติ และ
ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล 

 
4. การตรวจสอบภายใน 

4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพือใหเ้ป็นทีพอใจวา่ สายงานตรวจสอบภายในจะ
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ ปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล 

4.2 สอบทานคุณสมบติัของพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในรวมทงัควบคุมกระบวนการสรรหา การเลือน
ตาํแหน่ง การเปลียนแปลงความรับผดิชอบ ผลตอบแทน การเลิกจา้ง ของผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน 
4.4 จดัใหมี้การประชุมเป็นการส่วนตวักบัผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรืองทีเห็นสมควร 
4.5 ติดตามใหผู้ต้รวจสอบภายในนาํเสนอผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํในระยะเวลาทีสมควร 
4.6 ติดตามวา่ฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบภายใน ในระยะเวลาทีสมควร 
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5. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
5.1 จดัใหมี้ระบบทีส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
5.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซึงรวมถึงพิจารณาปริมาณของบริการอืนทีผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทาํใหแ้ก่บริษทั 
5.3 อนุมติับริการอืนทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทาํใหก้บับริษทั 
5.4 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
5.5 สอบทานขอบเขตของการสอบบัญชี และดาํเนินการให้เป็นทีพอใจว่า ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจะสามารถ

ดาํเนินการไดโ้ดยอิสระปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทีไม่สมเหตุสมผล 
5.6 สอบทานผลงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
5.7 ติดตามการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตวา่ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณ และคิดค่าสอบบญัชีอยา่งมีเหตุมี

ผล 
5.8 ติดตามใหมี้การประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม  
5.9 จดัใหมี้การประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเรืองทีเห็นสมควร 
5.10 ติดตามใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตนาํเสนอผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํในระยะเวลาทีสมควร 
5.11 สอบทานว่าหนงัสือรับรองทีฝ่ายบริหารจะตอ้งออกให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนนัเป็นไปตามมาตรฐานทีปฏิบติั

กนัโดยทวัไป 
5.12 ติดตามว่าฝ่ายบริหารไดป้ฏิบติัตามผลการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในระยะเวลาที

สมควร 
 
6. การดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

6.1 สอบทานประสิทธิภาพของระบบทีใชดู้แลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมทงัการสืบสวนการ
ทุจริต และการติดตามของฝ่ายบริหาร เกียวกบัการทุจริต และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

6.2 จดัให้ฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบภายในรายงานการดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่าง
สมาํเสมอ 

6.3 สอบทานให้เป็นทีพอใจว่าการจัดทาํรายงานทางการเงินได้ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่าง
ครบถว้น 

6.4  สอบทานผลของการดูแลการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึงจดัทาํโดยหน่วยราชการที
กาํกบัดูแลบริษทั 

 
7.         การดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของบริษทั 

7.1 สอบทานจนเป็นทีพอใจได้มีการจดัทาํนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และจรรยาบรรณในการทาํงาน เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และดาํเนินการใหพ้นงังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั 

7.2 ประเมินฝ่ายบริหารว่ามีความตังใจทีจะติดต่อสือสารถึงความสําคญัของนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และ
จรรยาบรรณในการทาํงาน ใหพ้นกังานทุกระดบัรับทราบหรือไม่ 
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7.3 สอบทานขนัตอนการกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และจรรยาบรรณในการทาํงานของ
บริษทั 

7.4 จดัให้ฝ่ายบริหารรายงานอย่างสมาํเสมอเกียวกบัการกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามนโยบาย ขนัตอนการทาํงาน และ
จรรยาบรรณในการทาํงานของบริษทั 

 
8. การดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน 

8.1 สอบทานขนัตอนในการดาํเนินการของบริษทัเกียวกบัขอ้ร้องเรียน 
8.2 สอบทานระบบการร้องเรียนเกียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ใหเ้ป็นความลบั 
8.3 ดาํเนินการใหมี้การสอบสวนและติดตามผลอยา่งเพียงพอ และใหร้ายงานเรืองทีเกียวขอ้งเพือทราบ 

 
9. การรายงาน 

9.1 รายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบถึงการปฏิบติังานและคาํแนะนาํทีเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งสมาํเสมอ 

9.2 จดัให้คณะกรรมการบริษทัทราบถึงเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

10. อืนๆ 
10.1 ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัร้องขอ 
10.2 จดัใหมี้การสืบสวนพิเศษ หรือจา้งผูช้าํนาญการเพือใหค้วามช่วยเหลือในกรณีทีจาํเป็น 
10.3 สอบทานและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงกฎบตัรกรรมการตรวจสอบ แก่คณะกรรมการบริษทั 
10.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 
 
9.1.5 คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

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

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน นายภคั เพง่ศรี 
 
อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีสอบทาน ประเมิน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทัใน
เรืองเกียวกบั 

1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั 
2. จาํนวนและคุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ 
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
4. การเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
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5. นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ 
ของคณะกรรมการบริษทั 

6. การจดัใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
7. แผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ซึงจะ

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ซึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการ  และเจ้าหน้าทีบริหาร  ซึงจะดําเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ตามลาํดบั 
10. เรืองอืนๆทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

      9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสียง 
นอกจากนี ฝ่ายบริหาร ยงัไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นคณะกรรมการยอ่ยของฝ่ายบริหาร เพือทาํ

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

 
การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการนนัใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ทีตนไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นผูถื้อหุน้ 
2. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจาํนวนบุคคลทีจะต้องเลือกตังแทนใน

ตาํแหน่งกรรมการทีวา่งเท่านนั ทนันีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่อาจลงคะแนนเสียงใหก้บับุคคลใดๆ เกินกวา่
หนึงเสียงต่อหุน้แต่ละหุน้ทีตนเองถืออยูห่รือทีไดรั้บมอบฉนัทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงใหก้บับุคคลใดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้ 

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลากเพือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที
จะพึงมี หรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั 

 



 30 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกเป็นจาํนวนทีใกลที้สุดกบัส่วน1 ใน 3 ให้กรรมการคนทีไดอ้ยู่ใน
ตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูต้อ้งออก กรรมการผูอ้อกไปนนัจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

ในกรณีทีตาํแหน่งในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตงั
บุคคลขึนดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีวา่งเวน้แต่วาระในตาํแหน่งของกรรมการทีวา่งลงนนัจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน มติ
ของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่อยา่งไรก็ดีในกรณี
ทีจาํนวนกรรมการวา่งลงจนกรรมการทีเหลืออยูมี่จาํนวนไม่ครบองป์ระชุม กรรมการทีเหลืออยูจ่ะกระทาํการในนามของ
คณะกรรมการไดเ้ฉพาะการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพือทาํการเลือกตงักรรมการเขา้มาแทนกรรมการทีวา่งลงเท่านนั และการ
ประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะตอ้งกระทาํภายใน 1 เดือนนบัตงัแต่วนัทีจาํนวนกรรมการว่างลงซึงทาํให้ไม่ครบองคป์ระชุม 
บุคคลใดทีไดรั้บการเลือกตงัหรือแต่งตงัแทนกรรมการทีวา่งลงจะดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาทีกรรมการทีวา่งลง
นนัชอบทีจะอยูไ่ด ้

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเรืองเกียวกบักระบวนการ
สรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซงึถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยหุ้นดงักลา่วข้างต้นจะต้องถือมา

เป็นระยะเวลาตอ่เนืองกนัไม่น้อยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัทียืนเสนอ พร้อมทงัแสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ เช่น สําเนา

ใบหุ้น  และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นทีออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบตัรประชาชน  หนงัสือเดินทาง หรือ หนงัสือ

สําคญัต่างๆ ของบริษัท เสนอบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการ

ของบริษัท ก่อนทีบริษัทจะส่งหนงัสือนดัประชุมได้ โดยปฏิบติัตามขนัตอนสําหรับผู้ ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการ

เลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท ซงึได้นําเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท 

 การแต่งตงั และกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้ ตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ และบรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ซึงตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ
พิจารณา 
 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 

บริษัทมิได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที  สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดกล่าวคือ  กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 
5 และตอ้งไม่เป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือทีปรึกษาทีไดรั้บผลตอบแทนประจาํจากบริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัอนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในเรืองเกียวกบัจาํนวนและ
คุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ  และการเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้
รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
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9.1.7  บันทกึการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2550 
 
 

ชือ กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
(พนับาท) 

1.นายชวลิต    ธนะชานนัท ์  4/4    1,898 
2.นายไชย  ณ ศีลวนัต ์ 4/4    373 
3.นายชาติศิริ  โสภณพนิช 3/4    332 
4.นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง 4/4 6/6   0 
5.นายเอกฤทธิ  บุญปิติ 4/4    373 
6.นายจอห์น  ทอมพส์นั                4/4  4/4  677 
7.นายโจฮานเนส  เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน 4/4 4/6   1,107 
8.นายควอ๊ก คูน เอียน 0/4 1/6   817 
9.นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ 3/4    332 
10.นางสาวแนนซี วาเลียนเต 2/4    291 
11.นายพิชยั  วาศนาส่ง 2/4  3/4 2/2 636 
12.ดร. ศิริ   การเจริญดี 4/4  4/4 2/2 1,241 
13.นายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ 4/4    0 
14.นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ 4/4 6/6   1,522 
15.นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 4/4 6/6  2/2 1,323 
     10,922 

 
 
ค่าตอบแทนฝ่ายบริหารเท่ากบั 76.7 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอืน เช่น เงินสบทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้ เท่ากบั 2.9 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 ฝ่ายบริหาร 
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รายชือฝ่ายบริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 มีดงันี 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
3.   นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ  บรรณาธิการอาํนวยการ 

                   5.  นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์  บรรณาธิการหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
6.  นายณ กาฬ เลาหะวไิลย  บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์
7.   นายอนุสรณ์ ยกุตะนนัท ์  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายโฆษณา 
8.   นายโกวทิ สนนัดงั  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
9. นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 
10. นายพรชยั แสงอรุณ  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
11. นายเอกกมล จงคดีกิจ  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
12. นายเลอศกัดิ จตุรพล  รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
13. นางฉนัทนา สืบสิน  ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
14. นายภคั เพง่ศรี  เลขานุการบริษทั 

                 
9.3 รายละเอยีดคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 
 

   ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นายชวลิต ธนะชานนัท ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

78 - 2540 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

65 12.69 2525 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร  
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายควอ๊ก คูน เอียน  
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

52 - 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายไชย ณ ศีลวนัต ์
กรรมการ 

49 - 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

53 3.42 
 

2537 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

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

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

82 - 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ  
และกรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

78 - 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

59 - 2542 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

48 - 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเดวดิ จอห์น อาร์มสตรอง  
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย     
ปฏิบติัการ 

60 - 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเอกฤทธิ บุญปิติ  
กรรมการ 

45 2.00 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายจอห์น ทอมป์สนั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

43 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นางสาวแนนซี วาเลียนเต  
กรรมการ 

43 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ 
กรรมการอิสระ 

78 - 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการ 

40 0.50 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ และรองประธาน   
เจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

54 - 2548 – ปัจจุบนั 

 
2543 - 2547 

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
ธนาคาร เกียรตินาคิน 

      



 34 

        ประสบการณ์ทาํงานใน  ระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/
ประเภทธุรกิจ 

นางฉนัทนา   สืบสิน 
ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

55 - 2542 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายกิตติ วิจกัษณ์ประเสริฐ 
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงินและ
บญัชี 

59 - 2533 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายการเงินและบญัชี 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายภคั เพง่ศรี 
เลขานุการบริษทั 

48 0.08 2549-ปัจจุบนั 
2528 - 2549 

เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร 

นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ 
บรรณาธิการอาํนวยการ 

51 - 2537 – ปัจจุบนั บรรณาธิการอาํนวยการ บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเลอศกัดิ จตุรพล 
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

53 - 2537 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายปฏิบติัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายโกวทิ สนนัดงั 
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

54 0.002 2520- ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์จนัทรานนทวงศ ์
บรรณาธิการ   บางกอกโพสต ์

54 0.01 2526-2548 
2549-ปัจจุบนั 

บรรณาธิการโพสตท์ูเดย ์
บรรณาธิการบางกอกโพสต ์

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นาย ณ กาฬ เลาหะวไิลย 
บรรณาธิการ โพสตท์ูเดย ์

42 - 2546-2548 
2549-ปัจจุบนั 

บรรณาธิการข่าว 
บรรณาธิการโพสต ์ทูเดย ์

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายเอกกมล จงคดีกิจ 
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

53 0.01 2522 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 

นายอนุสรณ์ ยกุตะนนัท ์
รองประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายโฆษณา 

51 - 2550 – ปัจจุบนั 

 
2543 - 2550 

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ฝ่ายโฆษณา 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ. ไอทีวี 
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9.4 การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
  

บริษทัพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซึงจดัทาํโดย ศูนยพ์ฒันาการ
กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2549 นีเป็นการนาํขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 15 ขอ้ ทีไดป้ระกาศใชเ้มือเดือนมีนาคม 2545 
มาปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติมใหเ้ทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Co-Operation 
and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)  
 

9.4.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีการกาํหนด วนั เวลา สถานที และวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจําปีล่วงหน้า และได้บอก
รายละเอียดเกียวกบัการประชุม รวมถึงเรืองทีตอ้งตดัสินใจในทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เช่น การเลือกตงักรรมการ
บริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบเพือพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทงันีบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  

อนึงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2550 นนัมีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน 
กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 5 ท่าน เสนอตวัเพือให้ทีประชุมเลือกตงักลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง ซึง
บริษทัไดน้าํเสนอรายละเอียด และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการดงักล่าวไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม บริษทั
ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั เพือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มที โดยกาํหนดเวลาประชุมในระหวา่งเวลาทาํงานปกติทีอาคาร
บางกอกโพสต ์ โดยจดัเตรียมทีจอดรถเพือรองรับผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ในวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพอเพียง และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้าร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคล
อืนใด ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบ
ฉนัทะไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2550 ประธานคณะกรรมการทาํหนา้ทีประธานในทีประชุมและไดจ้ดัสรร
เวลาสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการแสดงความเห็น และซกัถามขอ้สงสัยไดใ้นแต่
ละวาระ โดยกรรมการทีเขา้ร่วมในการประชุมครังนี มีจาํนวนเกินกวา่กึงหนึงของคณะกรรมการบริษทั ซึงรวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร   ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
9.4.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทัไดก้าํหนดขนัตอนสาํหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพิมเติมและเสนอ
บุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ซึงจะจดัขึนเป็นปกติในเดือน
เมษายน โดยผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิมเติม และ/หรือ เสนอ
บุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปนี 
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• ถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 

• ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นระยะเวลาต่อเนืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัทียนืเสนอ 

• แสดงหลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์เช่น สําเนาใบหุ้น  และหนังสือยืนยนัการถือหุ้นทีออกโดยบริษทั
หลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แสดงหลกัฐานการแสดงตน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน  หนงัสือเดินทาง หรือ หนงัสือสาํคญัต่างๆ ของบริษทั
ทีถือหุน้โพสต ์

 
ทงันีผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพิมเติม และ/หรือ 

แบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั พร้อมดว้ย แบบขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเขา้รับ
การเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั มายงั เลขานุการบริษทัภายในระยะเวลาทีกาํหนด เพือให้บริษทั คณะกรรมการยอ่ย
ของคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง และคณะกรรมการของบริษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม 
ก่อนการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีต่อไป  

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบทีกาํหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชดัเจน ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีรายชือผูรั้บมอบฉันทะให้แก่ผูถื้อหุ้นและจดัให้มี
กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และในวารถการพิจารณาแต่งตงักรรมการ บริษทัไดร้ะบุในหนงัสือมอบ
ฉันทะเป็นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตงักรรมการเป็น
รายบุคคลได ้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม บริษทัจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดย
บริษทัจะเกบ็เฉพาะบตัรทีลงคะแนนสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณี
ทีเกิดมีขอ้โตแ้ยง้ 

บริษัทได้จัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ  ผู้บริหาร  และผู ้สอบบัญชีอิสระ  ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกครัง 

 
9.4.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัพยายามส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัเพือสร้างความมนัคงทางการเงิน 
และความยงัยืนของกิจการ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวประกอบดว้ย ผูอ่้าน และผูซื้อสือโฆษณา  พนกังานของบริษทั  ผูจ้ดั
จาํหน่าย ผูถื้อหุน้ และเจา้หนี เป็นตน้ โดยบริษทัไดด้าํเนินการสาํรวจความตอ้งการของลูกคา้ เพือใชป้ระกอบการปรับปรุง
เนือหาและการออกแบบโดยสมาํเสมอ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแส 
ไดแ้ก่  การสอบทานขนัตอนในการดาํเนินการของบริษทัเกียวกบัขอ้ร้องเรียน   การสอบทานระบบการร้องเรียนเกียวกบั
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอืนๆ ให้เป็นความลบั และการดาํเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่าง
เพียงพอ และใหร้ายงานเรืองทีเกียวขอ้งเพือทราบ 
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9.4.4 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใส 

ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มลูอนัไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และ
รายงานประจาํปี ผา่นช่องทางของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัมีความตงัใจทีจะใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทงั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอืนๆ เช่น เวบ็ไซดข์องบริษทัดว้ย ซึงในปัจจุบนับริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปี
ของบริษทั ตงัแต่ปี 2542 –2549 ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัแลว้ นอกจากนีบริษทัยงัไดจ้ดัทาํแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจาํปีเพิมเติม และแบบเสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงแบบขอ้มูลของบุคคลที
ไดรั้บการเสนอชือเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั เพือความโปร่งใส และ
เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเตม็ที 

บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไวใ้นรายงานประจาํปี เรือง
โครงสร้างคณะกรรมการ  สําหรับจาํนวนครังของการประชุม และจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในปี 
2550ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี เรืองบนัทึกการเขา้ประชุมประจาํปี 2550  

ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสําหรับปีนนัๆ 
โดยการจดัสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนัน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ตามแต่จะเห็นสมควร  ซึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 2550 เรืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
9.4.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

9.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
บริษทัมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั สาํหรับวาระในการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการนนั ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม โดยให้
กรรมการคนทีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกไปนนัจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้บริษทัมิได้
กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบติัของกรรมการอิสระที สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดกล่าวคือ  กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 5 และตอ้งไม่เป็นกรรมการที
เป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือทีปรึกษาทีไดรั้บผลตอบแทนประจาํจากบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
สายโลหิต ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัอนัอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระ  

บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งและประวติัของกรรมการทุกคนใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปี เรืองโครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษทัแยกบุคคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการอยา่งชดัเจน เพือมิ
ใหค้นใดคนหนึงมีอาํนาจอยา่งไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการแต่งตงัใหก้รรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และ
มิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพือทาํหนา้ทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในส่วนของการให้คาํแนะนาํดา้น
กฎหมาย การดาํเนินงานของคณะกรรมการ รวมทงัประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
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9.4.5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบทีจดัตงัขึนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึนอีกชุดหนึง คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

 

a. การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษทั   
b. พิจารณากระบวนการสรรหา จาํนวน และคุณสมบติัทีเหมาะสมของกรรมการอิสระ    
c. การเสนอผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั 
d. กาํหนดนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ยอ่ยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 
e. พิจารณาใหมี้การประกนัภยัผูบ้ริหารใหก้บัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
f. พิจารณาแผนการสืบทอดการดาํรงตาํแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ซึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 
g. พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจา้หน้าทีฝ่ายปฏิบติัการ และเจา้หน้าทีบริหาร ซึงจะดาํเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ ตามลาํดบั 
h. กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจา้หน้าทีฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้ริหารของบริษทั ซึงจะ

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการตามลาํดบั 

เพือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 2  ท่าน และกรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และเพือให้การทาํหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนทาํงานเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ประธานคณะกรรมการบริษทัจึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
9.4.5.3 บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ทีบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของทีประชุมผู ้

ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงานของบริษทั และติดตามดูแลให้คณะผูบ้ริหาร
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทงัคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณใน
การดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

 
9.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัจดัใหมี้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
การล่วงหนา้และแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าวทงัปี เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและสามารถเขา้
ร่วมประชุมได ้
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ในเบืองตน้บริษทักาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน และจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ
บริหารในเดือนทีมิไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึงจะทาํให ้คณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบั ควบคุม และดูแล
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเนือง และทนัการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูพิ้จารณาเรืองเขา้สู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระทีจะเสนอเรืองและความเห็นของตนเองใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากนีอาจมีเอกสารเพิมเติมกใ็หน้าํแจกในทีประชุมเพือใหน้าํอภิปรายกนัในทีประชุมดว้ย 

บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอทีฝ่ายบริหารจะเสนอเรือง และกรรมการจะอภิปรายกนัอยา่งรอบคอบโดยทวั
กนั นอกจากนีคณะกรรมการไดส้นบัสนุนให้ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพือใหร้ายละเอียดเพิมเติม และเพือใหค้ณะกรรมการบริษทัรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระเมิน และพิจารณาแผนการ
สืบทอดงาน 

บริษทัจดัทาํขอ้มูลการติดต่อ เช่น โทรศพัท ์ อีเมล ์ทีเป็นปัจจุบนั ให้แก่กรรมการของบริษทั เพือคณะกรรมการ
สามารถติดต่อขอ้มูลทีจาํเป็นได้จากประธานเจา้หน้าทีฝ่ายปฏิบติัการ หรือเลขานุการบริษทั และเป็นการอาํนวยความ
สะดวกใหก้บักรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไดติ้ดต่อสือสารกนัเองตามตอ้งการ โดยมิตอ้งผา่นฝ่ายบริหารของบริษทั 

 
9.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การดาํเนินการประเมินตนเองแลว้ ส่วนคณะกรรมการของบริษทัยงัมิไดด้าํเนินการ
ประเมินตนเอง 
 

9.4.5.6 ค่าตอบแทน 
ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนรวมสําหรับปีนนัๆ 

โดยการจดัสรรเงินค่าตอบแทนจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนนนัใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่
จะเห็นสมควร  ซึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
เรืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบติัการเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ ทงันีเป็นไปตามทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ภายใตแ้ผนงานงบประมาณ
ประจาํปี ทีไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั สอดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้ริหารแต่ละคน 
  

9.4.5.7 การพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร 
 

บริษทัให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โ ดยจดัให้มีการฝึก    
อบรม และใหค้วามรู้ ซึงอาจทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกดว้ย ซึงนายเดวิด อาร์มสตรอง ได้
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เขา้อบรมหลกัสูตร Directors Certificate Program และนายเอกฤทธิ บุญปิติกบันายศุภกรณ์  เวชชาชีวะ ไดเ้ขา้อบรม
หลกัสูตร Directors Accredited Program ซึงทงัสองหลกัสูตรจดัขึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
หลงัจากจดัสัมมนาเกียวกบัการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังานเพือ

ความสําเร็จเมือปีทีแลว้ บริษทัยงัจดัให้มีการสัมมนาภายในเกียวกบั 4 บทบาทของภาวะผูน้าํให้กบัผูบ้ริหารทุกระดบัอีก
หลายครังในปีนี 

ฝ่ายบริหารร่วมกบัเลขานุการบริษทัพยายามทีจะจดัใหมี้เอกสาร และขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ และแนะนาํบริษทัแก่
กรรมการใหม่ 

บริษทัยงัมิไดจ้ดัทาํแผนการพฒันา และสืบทอดงาน แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูบ้ริหาร และพยายามจะจดัใหมี้การอบรม และพฒันาผูบ้ริหารตลอดปี 
 

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
  
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อบริษทั และบริษทัจะนาํเสนอสรุป

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทีประชุมคณะกรรมการเพอืทราบทุกครังทีมีการประชุม 
 

9.6 จาํนวนพนักงานทงัหมด 
 

พนกังานประจาํ     ปี 2550     ปี 2549      ปี 2548  
รองประธาน / ประธาน                  14                   13                   11  
แผนกบญัชี การเงิน                  74                   75                   75  
แผนกทรัพยากรบุคคล                  35                   38                   40  
แผนกผลิต                  94                 100                  121   
แผนกงานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์                  77                   76                   83  
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต ์                232                 229                 253  
แผนกบรรณาธิการ – โพสต ์ทูเดย ์                143                 133                 136  

แผนกขายและการตลาด                132                 133                 142  
แผนกบริการทางการตลาด                110                 112                 113  
แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ                  25                   20                   18  
อืนๆ                  49                   51                   20  

รวม                985                 980               1,012  
  

พนกังานชวัคราว *               393                397                413 
                

*  ส่วนใหญ่เป็นพนกังานส่งหนงัสือพิมพร์ายวนัตอนเชา้มากกวา่ 70% 
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10.  การควบคุมภายใน 
 
10.1  ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกยีวกบัการควบคุมภายใน  

ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อยา่งใดจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 
10.2  ความเพยีงพอและการปฏิบัติจริง           

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นลาํดบัตน้ๆ โดยมุ่งเนน้ให้มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและเพือป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบับริษทั  สายงานตรวจสอบภายใน
จะทาํการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
เป็นประจาํอย่างสมาํเสมอ นอกจากนีบริษทัยงัไดใ้ห้ความสําคญัในการติดตามผล การปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนือง เพือ
พฒันาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีมีการ
เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

สรุปสาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัได ้ ดงันี 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  ทาํหนา้ทีพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ของบริษทั  โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทัอย่าง
ใกลชิ้ด  วตัถุประสงคก์็เพือก่อให้เกิดความเชือถือในรายงานทางการเงิน มีการปฏิบติังานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัการปฏิบติังานต่างๆ ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมทุก
ครังเพือรับฟังขอ้เสนอแนะหรือให้คาํแนะนาํในปัญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอ้เสนอแนะ หรือพบขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสาํคญัก็จะรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั 
เพือใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนต่อไป 

2. สายงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ทีตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทั  โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณา
ลาํดบัความสาํคญัตามความเสียง ในการปฏิบติังานสายงานตรวจสอบจะนาํเอาหลกัวิชาและวิธีการทาํงาน
ทีเป็นระบบเขา้มาใชใ้นการสอบทาน ประเมินผล เพือปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสียง และการกาํกบัดูแล นอกจากนนั ยงัมีการใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ฝ่ายบริหารตามควรแก่
กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อผู ้บริหารระดับสูงทีรับผิดชอบ  พร้อมทังรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ  ในกรณีทีมีขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะทีมีนัยสําคญั หัวหน้าสาย
ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทนัที พร้อมกบัรายงานประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการเพือพิจารณาสงัการแกไ้ขโดยด่วนต่อไป 

3. ในการปฏิบติังาน สายงานตรวจสอบไดก้าํหนดและดาํเนินมาตรการเพือควบคุมคุณภาพของงานอย่าง
ต่อเนือง มีการควบคุมดูแลงานอย่างใกลชิ้ด และเมือเสร็จสินการปฏิบติังานแต่ละครังจะมีการประชุม
ร่วมกบัผูรั้บบริการรวมทงัผูบ้ริหารผูค้วบคุมดูแลสายงานนนั  มีการสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการ
ปฏิบติังานของเจา้ทีตรวจสอบ เพือนาํมาปรับปรุงคุณภาพงานต่อไป 
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4. สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดาํเนินการแก้ไข  โดยถือเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติังาน
ตามปกติ  สาํหรับปัญหาหรือขอ้สังเกตบางประการทีพบจากการตรวจสอบอาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร
ในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข สายงานตรวจสอบภายในก็จะทาํการกาํหนดเวลาสาํหรับการติดตามผล
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสมพร้อมทงัรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารระดบัสูงทราบ
ความคืบหนา้เป็นระยะๆ ตามสมควร 

 

11. รายการระหว่างกัน 
 
11.1 ชือบุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

- -  ไม่มี  - - 
11.2 รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบักิจการร่วมคา้และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ซึงรายละเอียดได้
เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 

11.3  รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทในเครือ ในปีทผ่ีานมา 
รายการบญัชีกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ทีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี 

                                   รายได ้ ปี 2550     ปี 2549     ปี 2548 

รายไดจ้ากการขาย 12,443,253 13,049,523 13,348,653 
รายไดค้า่พิมพ ์ - -   168,461 
รายไดค้า่จดัการและค่าเช่า  2,388,110 2,469,885 2,596,773 
ดอกเบียรับ - - - 

 
รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัรายการอืนๆ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 7 

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.  ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 
 
12.1   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

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

 ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 46.0 2.5 42.7 2.3 185.3 11.2 54.6 4.0 

 เงินลงทุนระยะสนั - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกาํหนด 

- ส่วนทีถึงกาํหนดไถ่ถอน
ภายในหนึงปี 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

30.0 

 
 
 

2.2 
 ลูกหนีการคา้-สุทธิ 313.4 17.1 306.9 16.2 314.9 19.1 311.1 23.1 

 ลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที
เกียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 62.0 3.4 155.8 8.3 112.3 6.8 295.2 21.9 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 29.0 1.6 28.7 1.5 24.1 1.5 12.3 0.9 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 450.5 24.7 534.1 28.3 636.6 38.6 703.2 52.1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.6 0.2 4.0 0.2 - - 10.0 0.7 

 เงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนได้
เสีย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.1 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 10.0 0.5 - - - - - - 
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,285.0 70.5 1,277 67.6 658.0 39.8 485.4 36.0 

 เงินมดัจาํเพือซือสินทรัพยถ์าวร - - - - 344.3 20.8 134.4 10.0 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.8 0.4 9.6 0.5 8.2 0.5 13.8 1.0 

 สินทรัพยอื์น 67.1 3.7 64.1 3.4 1.2 0.1 2.0 0.2 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,372.5 75.3 1,355.2 71.7 1,015.8 61.4 645.6 47.9 

  รวมสินทรัพย์ 1,823.0 100.0 1,889.3 100.0 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                       หน่วย : ลา้นบาท 
 

 ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 395.0 21.7 270.0 14.3 - - 120.0 8.9 

 เจา้หนีการคา้ 68.1 3.7 122.1 6.5 86.9 5.2 73.9 5.5 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
100.0 

 
5.5 

 
100.0 

 
5.3 

 
50.0 

 
3.0 

 
- 

 
- 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40.7 2.3 48.1 2.5 117.9 7.1 73.4 5.4 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2.2 0.1 8.9 0.5 4.6 0.3 25.3 1.9 

 เจา้หนีอืน 35.9 2.0 38.1 2.0     

 เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - - - 4.5 0.3 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 60.3 3.3 69.1 3.6 62.6 3.8 54.1 4.0 

 เงินกูย้มืระยะสันและเจา้หนี
บริษทัยอ่ยและบริษทัที   

      เกียวขอ้ง 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 หนีสินหมุนเวยีนอืน 53.3 2.9 52.5 2.8 50.9 3.1 47.9 3.6 

  รวมหนีสินหมุนเวยีน 755.5 41.5 708.8 37.5 372.9 22.5 399.1 29.6 

หนีสินระยะยาว         

 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนที
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
150.0 

 
8.2 

 
250.0 

 
13.2 

 
350.0 

 
21.2 

 
- 

 
- 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม - - - - - - 3.0 0.2 

  รวมหนีสินระยะยาว 150.0 8.2 250.0 13.2 350.0 21.2 3.0 0.2 

รวมหนีสิน 905.5 49.7 958.8 50.7 722.9 43.7 402.1 29.8 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                        หน่วย : ลา้นบาท 
 

 ปี 2550 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2549 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2548 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ปี 2547 %ต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 27.4 500.0 26.4 500.0 30.3 500.0 37.1 

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 2.8 50.5 2.7 50.5 3.1 50.5 3.7 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 367.0 20.1 380.0 20.1 379.0 22.9 396.2 29.4 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 917.5 50.3 930.5 49.2 929.5 56.3 946.7 70.2 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1823.0 100.0 1890.8 100.0 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม             หน่วย : ลา้นบาท 

* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 

  ปี 2550 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2549 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2548 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2547 % ต่อ
รายไดร้วม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขาย 1,758.0 98.4 1,876.6 98.1 1,825.3 97.9 1,839.2 97.8 

 รายไดอื้น 28.6 1.6 37.0 1.9 38.4 2.1 41.1 2.2 

รวมรายได ้ 1,786.6 100.0 1,913.6 100.0 1,863.7 100.0 1,880.3 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขาย 1,121.9 62.8 1,153.6 60.3 1,132.1 60.7 1,050.4 55.9 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

 
582.9 

 
32.6 

 
596.6 

 
31.2 

 
 560.9 

 
30.1 

 
561.4 

 
29.8 

รวมค่าใชจ่้าย 1,704.7 95.4 1,750.2 91.5 1,693.0 90.8 1,611.8 85.7 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 81.8 4.6 163.4 8.2 170.7 9.2 268.5 14.3 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย 

 
 

3.3 

 
 

0.2 

 
 

5.6 

 
 

0.3 

 
 

3.4 

 
 

0.2 

 
 

5.6 

 
 

0.3 

 กาํไรก่อนดอกเบียจ่ายและ
ภาษีเงินได ้

 
78.5 

 
4.4 

 
157.8 

 
8.5 

 
167.3 

 
9.0 

 
262.9 

 
14.0 

 ดอกเบียจ่าย 25.7 1.4 3.3 0.2 0.5 0.1 - - 

 ภาษีเงินได ้ 15.8 0.9 43.6 2.3 44.0 2.4 68.7 3.7 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 37.0 2.1 110.9 6.0 122.8 6.6 194.2 10.3 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.07  0.22  0.25  0.39  
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12.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2550) 

 
 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.60 เท่า 
     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.51 เท่า 
   
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 
 

28.37 

 
 

เท่า 
     2.2 Days Sales Outstanding 59 วนั 
     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) 1.37 เท่า 
     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์งัหมด (Total Asset Turnover) 0.96 เท่า 
   
3. อตัราส่วนหนีสิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 49.67 % 
     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย 3.05 เท่า 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 2.07 % 
     4.2 Basic Earning Power 4.31 % 
     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA)  2.03 % 
     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
            (Return on Equity – ROE) 

4.03 % 
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12.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้ 
 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั 
                                                                                                                                               (ลา้นบาท) 

 ปี  2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 
รายได ้  301.6 319.4 304.2 330.5 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 268.5 285.9 262.1 295.5 
กาํไรสุทธิ 19.3 33.5 26.6 35.0 
     
สินทรัพยร์วม 179.8 174.1 151.2 132.2 
หนีสินรวม 35.4 39.0 35.4 43.0 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 144.4 135.0 115.8 89.2 

 
12.2  ข้อมูลเกยีวกบัหุ้นกู้และตัวเงิน :  ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตวัเงิน  และไม่มียอดทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 
12.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

(หน่วย : บาท) 
 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 

1.83 
0.07 
0.10 

1.86 
0.22 
0.16 

1.86 
0.25 
0.24 

1.89 
0.39 
0.30 

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
 

12.4  อตัราการเติบโต 
                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม    
 ปี 2550 % + / - ปี 2549 

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

สินทรัพยร์วม 1,823 - 3.60 1,889 +14.47 1,652 +22.46 1,349 +20.66 
หนีสินรวม 905 - 5.73 959 +32.78 723 +79.85   402 +64.08 
รายไดจ้ากการขาย 1,757 - 6.34 1,876 +2.79 1,825   -0.76 1,839 +24.85 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,704 - 2.57 1,750 +3.37 1,692  +4.96 1,612 +17.58 
กาํไรสุทธิ 37 - 66.67 111 -9.75 123 -36.60   194 +92.08 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินบริษทัฯ    

 ปี  2550 % + / - ปี 2549 % + / - ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - 
สินทรัพยร์วม 1,751 - 6.51 1,751 +14.35 1,638 +22.51 1,337 +20.23
หนีสินรวม 894 - 5.20 943 +33.0 709 +81.33    391 +63.60
รายไดจ้ากการขาย 1,634 - 6.25 1,743 +2.65 1,698 -0.29 1,703 +24.85
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,623 - 0.79 1,636 +3.02 1,588 +5.44 1,506 +16.83
กาํไรสุทธิ  32 - 71.17 101 -17.89 123 -36.60   194 +92.08

 
12.5 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
ยอดขายสุทธิ 
 บริษทัมีรายไดร้วมทงัสินในปี 2550 จาํนวน 1,758 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 119 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6 
จากยอดขายโฆษณาและสิงพิมพพ์าณิชยที์ลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมสือสิงพิมพซึ์งอยูใ่น
ภาวะชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากราคานาํมนั และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง 
 
กาํไรสุทธิ 

ในปี 2550 บริษทั มีกาํไรสุทธิรวม 37 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 67 เนืองจากยอดขายโฆษณาและ
สิงพิมพ์พาณิชยที์ลดลง  ค่าเสือมราคาและดอกเบียจ่ายภายหลงัจากทีศูนยก์ารพิมพ์แห่งใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ และ
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 

 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 
 ตน้ทุนขายของบริษทั ในปี 2550 รวมทงัสิน 1,122 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 32 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 
ทงันีเนืองมาจากปริมาณการใชก้ระดาษทีลดลง และตน้ทุนของกระดาษทีนาํเขา้โดยเฉลียลดลงเนืองมาจากการแขง็ค่าของ
เงินบาท 
 
สภาพคล่องของกจิการ 

จากการทีบริษทัไดล้งทุนอย่างต่อเนืองในการสร้างศูนยก์ารพิมพแ์ห่งใหม่ เป็นผลให้เงินกูใ้นปลายปี 2550 มีมูลค่า
เท่ากบั 645 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน  25 ลา้นบาท แต่เนืองจากการสร้างศูนยก์ารพิมพด์งักล่าวไดช้าํระเงินครบถว้นแลว้ 
จึงเป็นทีคาดหมายวา่ยอดเงินกูจ้ะมีแนวโนม้ลดลง 
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12.6  ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
12.6.1  ผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั สาํหรับงบการเงิน

ของบริษทั และงบการเงินรวม ไดแ้ก่ คุณสายฝน อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4434  
12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงาน

การตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข 
12.6.3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

   นโยบายการบญัชีทีสาํคญัของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยสรุปมีดงัต่อไปนี :- 

   การรับรู้รายได ้

 รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้  รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
 รายไดค้่าสมาชิกหนงัสือพิมพโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก  
 รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขึนความสาํเร็จของงาน 
 รายไดจ้ากการให้บริการโฆษณารับรู้เมือการให้บริการเสร็จสิน ซึงตามปกติการให้บริการจะถือ
วา่เสร็จสินลงเมือสิงพิมพที์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ 
 ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไดม้า และไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

   ลูกหนีการคา้ 

  ลูกหนีการค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหนี 

   สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตซึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าโสหุย้การผลิต 
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 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

  เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการทีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
 เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทวัไปแสดงในราคา
ทนุสทุธิจากคา่เผือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสือมราคา 

  ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม
และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุน
โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงันี :- 

อาคาร  20 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์  3-15 ปี 
เครืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ 
 

คา่เสือมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน อาคารระหวา่งก่อสร้าง และเครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่ง
ติดตงั 

  ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้มืซึงเกียวเนืองกบัเงินกูย้มืสาํหรับการจดัหาอาคารและอุปกรณ์จะถูกบนัทึกเป็น
ส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นัและจะหยุดบนัทึกเมือสินทรัพยน์นัพร้อมใชง้าน หรือเมือการ
พฒันาสินทรัพยห์ยดุชะงกัลงจนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงัต่อไปนี 

   โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 10 ปี 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 



 52 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนีสิน ณ วนัทีในงบดุลกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัทีในงบดุล 

  บริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษี และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีได ้รวมทงัผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ได้ใช้ ทงันีบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีก็ต่อเมือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้

  บริษทัจะทบทวนมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกวนัทีในงบดุลและ
จะปรับลดมูลค่าเมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทั 

  นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัและบุคคลซึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ทีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั  

  เงินตราต่างประเทศ 

  รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีทีเกิด
รายการ  สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัทีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบดุล 

  กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  ทุกวนัทีในงบดุล บริษทัจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชีซึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทั ดอ้ยค่าลง
หรือไม่  หากมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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(มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์นั
แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่)  หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์นัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน  บริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน 

 ผลประโยชนพ์นกังาน 

  บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเลียง
ชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ประมาณการหนีสิน 

  บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชี เมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึนแลว้  และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ
ปลดเปลืองภาระผกูพนันนั  และบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 ภาษีเงินได ้

  บริษทับนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณ จากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้ง
ใชก้ารประมาณและการตงัสมมติฐาน  ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้
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12.6.4  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

             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) 
1,050,000 

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

320,000 

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

220,000 

4 
 
5 

บริษทั เอชเอฟ โพสต-์เอม็ซี จาํกดั 
 
บริษทั จ๊อบ จ๊อบ จาํกดั 

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

180,000 
 

40,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,810,000 

12.6.4.2  ค่าบริการอืน (non-audit fee) 
 

 รายการที ชือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอืน 

(non-audit service) 
ชือผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน 
ส่วนทีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนทีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

1  บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง 
จาํกดั (มหาชน)  
 

Advance fee for tax 
implication 
Tax advice on share 
transfer  

บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั (โดยนางยพุา วจิิตรไกรสร) 
บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั (โดยนางยพุา วจิิตรไกรสร) 

40,000 
 

100,000 

-ไม่มี – 
 

-ไม่มี - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอืน (non-audit fee)  140,000  -ไม่มี - 

12.7 แนวโน้มในอนาคต 
แมว้่าจะมีปัจจยัลบเกิดขึนในในไตรมาสแรกของปี 2551 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่อเนืองทางการเมือง ราคา

นาํมนั ภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตวั ทาํใหภ้าคธุรกิจยงัไม่เกิดความมนัใจทีจะใชจ่้าย แต่อยา่งไรก็ตามการเขา้รับตาํแหน่ง
ของรัฐบาลชุดใหม่  การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐบาลทียงัเพิมขึนอย่างต่อเนืองน่าจะทาํให้เกิดความชดัเจนใน
นโยบายของรัฐบาล อนัจะนาํไปสู่ความมนัใจของภาคธุรกิจทีจะลงทุนหรือขยายธุรกิจ รวมถึงการฟืนตวัของการบริโภค
ภาคประชาชน ซึงคาดว่าจะดีขึนนบัจากไตรมาสสองเป็นตน้ไป  สําหรับแนวโนม้ของบริษทัในอนาคตนนั ดงัจะเห็นได้
จากการขยายธุรกิจของบริษทัทีผ่านมาไปยงัสือวิทย ุโทรทศัน์ รวมถึงการบริการออนไลน์ ทงันีก็เพือเพิมช่องทางในการ
นาํเสนอการติดต่อสือสารและโฆษณาให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ และคงความเป็นผูน้าํในสือสิงพิมพ์
รวมถึงสือในระบบออนไลนซึ์งไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึนในอนาคตอนัใกลนี้ 

12.8 ภาระผูกพนัทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯและบริษทัย่อย 
-- ไม่มี - -  
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13.  ข้อมูลอนืทเีกียวข้อง 
13.1  บุคคลอ้างองิอนื ๆ 

13.1.1  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชี        
นายทะเบียนหุน้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     ชนั 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 
   คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทร.  +66 (0) 2229-2800 
   โทรสาร  +66 (0) 2359-1259 

ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
   ชนั 33 อาคารเลครัชดา 

 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 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  
  13.1.2       ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาทางกฎหมาย หรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ 

บริษทั วคิเคอรี แอนด ์วรชยั จาํกดั  (ทีปรึกษาทางกฎหมาย) 
ชนั 16 อาคาร จีพีเอฟ วทิยทุาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวทิย ุ ลุมพินี  ปทุมวนั 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 2550  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งรวม 250 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 2550 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายใหน้ายพคั เพง่ศรี เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชือของ นายพคั เพง่ศรี กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชือ                                  ตาํแหน่ง                            ลายมือชือ 
 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์           ประธานกรรมการบริหาร          ____________________        

       

2. นายวรชยั พิจารณ์จิตร                กรรมการบริหารและกรรมการ       ____________________                           

                                                          สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
3.  นายควอ๊ก คูน เอียน                       กรรมการบริหาร                             ____________________ 

 

4.  นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง   กรรมการบริหาร           ____________________                     
       

5.  นางสาวแนนซี วาเลียนเต            กรรมการบริหาร           ____________________ 
 

6.   นายภคั เพง่ศรี                         เลขานุการบริษทัและรองประธาน  ____________________                     

      เจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 

                             ชือ                                  ตาํแหน่ง                             ลายมือชือ 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ     นายภคั เพง่ศรี                                        เลขานุการบริษทัและรองประธาน   ____________________                          

    เจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี 
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มี
เหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผดิหรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายพคั เพง่ศรี  เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชือของนายพคั เพง่ศรี 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.   นายไชย ณ ศีลวนัต ์                                       กรรมการ                        _____________________  

 

8.  นายเอกฤทธิ บุญปิติ                                        กรรมการ                        _____________________  

 

                                             ชือ          ตาํแหน่ง                                                ลายมือชือ 

 

               ผู้รับมอบอาํนาจ    นายภคั เพง่ศรี                        เลขานุการบริษทัและรองประธาน                            _____________________              
       เจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงินและบญัชี    
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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/ประเภทธุรกิจ 

นายชวลิต ธนะชานนัท ์
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ 

78 -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัดิ พาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั แมนเชสเตอร์ 
ประเทศองักฤษ 

- - 2540 -  ปัจจุบนั 
 
ตงัแต่ 2545 
ตงัแต่ 2544 
ตงัแต่ 2434 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
มูลนิธิศาสตราจารยส์งัเวียน อินทรวชิยั 
บจ.  แผน่เหล็กวลิาศไทย  
บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

65 -ปริญญาดุษฎีบณัฑิ 
ตกิตติมศกัดิ สือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-ปริญญาตรี ศิลปศาตร์
บณัฑิต(รัฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ไทย ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่น1 

12.69 บุตรสาว
สมรสกบั 
นายศุภกรณ์ 
เวชชาชีวะ 

2525 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
บมจ. เซ็นทรัล พฒันา 
บริษทัในเครือเซ็นทรัล 
บจ. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์
บจ. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี 
 บจ. เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี 

นายควอ๊ก คูน เอียน * 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 

52 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัน็อตติงแฮม 
สหราชอาณาจกัร 

- - 2542 - ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2543 
ตงัแต่ 2521 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
กรรมการ 

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

นายไชย ณ ศึลวนัต ์
กรรมการ 

49 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- - 2549 - ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2548 
ตงัแต่ 2548 
ตงัแต่ 2545 
 
ตงัแต่ 2538 
ตงัแต่ 2549 
ตงัแต่ 2535 
ตงัแต่ 2534 
 
ตงัแต่ 2532 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ทีปรึกษาอิสระ 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ. โทเทิล แอกเซส คอมมูนิเคชนั 
บมจ. จีเอม็เอม็ มีเดีย 
 
บมจ. จีเอม็เอม็ มีเดีย 
บมจ. ยไูนเตด็ คอมมูนิเคชนั 
บจ แอดวานซ์ อาวิเอชนั 
บจ. เอออน (ประเทศไทย) 
บจ. มาร์เก็ตติง แอนด ์อิมเมจ แอด
เวอร์ไทซึง 
บจ. เอออนกรุ๊ป (ประเทศไทย) 

นายวรชยั พจิารณ์จิตร 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

53 -ปริญญาบตัร วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัรไทย 
-ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3.42 - 
 

2537 - ปัจจุบนั 
 
 
ตงัแต่ 2532 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บมจ. วกิ แอนด ์โฮกลุนด ์
บจ.วคิเคอรี แอนด ์วรชยั   

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส         
ฟันเดอร์ลินเดน 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

82     Registered Accountant    
(R.A.) NIVRA  

 ประเทศเนเธอร์แลนด ์

- - 2533 - มค.2551 
 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
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ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 

การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง       
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

78   -ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัดิ นิเทศศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยั  
ธรรมมาธิราช      

-ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัดิ นิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- - 2543 - ปัจจุบนั 
 
 
ตงัแต่ 2548 
ตงัแต่ 2542 
ตงัแต่ 2536 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
สมาชิก 
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ทีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชนั 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชนั 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชนั 
สภานิติบญัญตัแห่งชาติ 
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง5 
บจ. แมคไทย 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

59     -ปริญญาเอก เศรษฐศาตร์  
    มหาวทิยาลยัโมนาช 
ประเทศออสเตรเลีย 
-ปริญญาโท เศรษฐศาตร์ 
มหาวทิยาลยัซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) 
 มหาวทิยาลยัซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย 

- - 2542 - ปัจจุบนั 
 
 
ตงัแต่ 2548 
ตงัแต่ 2547 
ตงัแต่ 2544 
ตงัแต่ 2543 
ตงัแต่ 2546 
 
ตงัแต่ 2539 

กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
รองประธาน ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
รองประธาน และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
ทีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการบริหาร 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ. ประสิทธิพฒันา 
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส 
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
บมจ. นาํมนัพชืไทย 
บจ. ไทยเรตติง แอนด ์อินฟอร์เมชนั 
เซอร์วสิ 
บจ. หลกัทรัพยเ์พือธุรกิจหลกัทรัพย ์

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

48 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การ จดัการ) และปริญญา
โท วศิวกรรมศาสตร์(เคมี) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 
รัฐแมสซาชูเซทส์  
 สหรัฐอเมริกา    
-ปริญญาตรี 
วศิวกรรมศาสตร์(เคมี) 
Worcester Polytechnic 
Institute 
สหรัฐอเมริกา 

- - 2535 - ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2537 
ตงัแต่ 2545 
 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 
บมจ. การบินไทย 
 

นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

60 ปริญญาตรี ประวติัศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยันิวเซาเวลส์ 
ประเทศออสเตรเลีย 

- - 2547 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บจ. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์

นายเอกฤทธิ บุญปิติ 
กรรมการ 

45 -ปริญญาโท การตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
การขนส่ง Royal 
Melbourne Institute of 
Technology  
ประเทศออสเตรเลีย 

2 - 2549 – ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2548 
 
ตงัแต่ 2539 
ตงัแต่ 2547 
 
 
 
ตงัแต่ 2542 

กรรมการ 
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมีคอล 
 
บมจ.เมโทร รีซอร์สเซส 
บจ. คริสตลัเจด เรสเตอรองท ์/ บจ. 
คริสตลัเจด-มายเบรด/ บจ.คริสตลัเจด 
คอนเฟ็กชนัเนอร์รี/ บจ.คริสตลัเจด  
ราเมนเสียวหลงเป่า(ประเทศไทย) 
บจ. เอมซี โบรคเกอร์ 
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ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง       
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายจอห์น ทอมป์สนั  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

43 -ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) 
มหาวทิยาลยัลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 
- Aoosciate Chartered 
Accountant(ACA), The 
Institute of Chartered 
Accountants in 
England&Wales(ICAEW) 
ประเทศองักฤษ 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2550 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เอนทีแอสเสท (ไทยแลนด)์ 

นางแนนซี วาเลียนเต * 
กรรมการ 

43 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัฟิลิปปินส์ 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2546 
ตงัแต่ 2546 
 
ตงัแต่ 2548 

กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีการเงิน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
กลุ่มบริษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต ์ 
บจ. เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต ์ 
พบัลิชเชอร์ส  
Dymocks Franchise Systems(China) 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* 
กรรมการอิสระ 

78   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยั ลีดส์ 
สหราชอาณาจกัร 

- - 2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
รองประธาน ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บจ. เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต ์ 
พบัลิชเชอร์ส 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการ และ 
รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

40 ปริญญาตรี( เกียรตินิยม) 
 รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยั เคมบริดจ ์
ประเทศองักฤษ 

0.50 สมรสกบั
บุตรสาวนาย
สุทธิเกียรติ 
จิราธิวฒัน์  

2549 – ปัจจุบนั 
ตงัแต่ 2549 
ตงัแต่ 2547 

กรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย
ปฏิบติัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย 
บจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีมีโก ้
ไนท ์ฟันด ์แมเนจเมน้ท ์

        
    
* กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
 หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ดัส่วน ณ วนัที 4 พฤษภาคม 2550 

       
 
 
 
 

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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