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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) คือ กำรเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมส่ือของประเทศไทย 
โดยผ่ำนช่องทำงส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิตอลที่มีควำมหลำกหลำย ด้วยกำรน ำเสนอข่ำวสำรและข้อมูลที่แม่นย ำ 
ครบครันด้วยเนื้อหำและหัวข้อด้ำนธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ที่ทันต่อเหตุกำรณ์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
และควำมสนใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำของผู้อ่ำนและผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำย 
พันธกิจ 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศนด์ังระบุไว้ขำ้งต้นบรษิัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) จะด ำเนนิกิจกรรมดงัต่อไปนี ้
• เป็นแหล่งข่ำวและเผยแพร่เนื้อหำถูกต้อง ทันเหตุกำรณ์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำของผู้อ่ำนและผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ  
• ขยำยกำรรำยงำนเนื้อหำข่ำวสำรประจ ำวันและช่องทำงของส่ือที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั้งมิติด้ำนกว้ำงและ

ด้ำนลึก เพื่อให้เข้ำถึงผู้อ่ำนและผู้ชมได้มำกที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ 
• ใช้ประโยชน์จำกควำมแข็งแกร่งด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและควำมเช่ียวชำญด้ำนส่ือ ตรำสินค้ำ และช่องทำง

กำรจัดจ ำหน่ำย ผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพ์และกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงเนื้อหำ
สำระ พร้อมทั้งกำรหำผู้ร่วมสนับสนุนในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงในทุกกิจกรรมจะส่งผลให้ธุรกิจ
ของบริษัทในปัจจุบันขยำยตัว รวมทั้งเพิ่มฐำนผู้สนับสนุนโฆษณำ และกลุ่มลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

• คอยมองหำโอกำสทำงธุรกิจจำกช่องทำงสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงและ
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ในฐำนะที่เป็นบริษัทมหำชน บริษัทถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดียึดมั่นในจริยธรรมทำง
ธุรกิจที่ดีในทุกด้ำนของกำรด ำเนินงำนเป็นพลเมืองดีที่ด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเพื่อช่วยปกป้องและพัฒนำสังคมชุมชนท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

 1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
 1.2.1 ความเป็นมา 

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post  เกิดขึ้นจำกควำมสนใจพื้นฐำนด้ำนส่ือสำรมวลชนของ นำยทหำรอเมริกัน พล
ตรี อเล็กซำนเดอร์ แม็คโดนัลด์ จึงได้ชักชวนนำยประสิทธิ์  ลุลิตำนนท์  ร่วมกันก่อตั้งหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ
ฉบับแรกของประเทศไทยในชื่อ   " Bangkok Post"  โดยถือก ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซำน
เดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็นบรรณำธิกำรบริหำรคนแรก 

ต่อมำหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง นำยไคเบล นักลงทุนชำวเยอรมัน ได้ขอซ้ือหุ้นของพลตรี อเล็กซำนเดอร์ 
และแต่งตั้ง นำยแฮร์รี่ เฟรเดอริค เป็นบรรณำธิกำรบริหำรคนที่สอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์สัน เจ้ำพ่อธุรกิจ
หนังสือพิมพ์เครือข่ำยฟลีท ได้เข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท มีกำรติดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์กำรพิมพ์ 
พร้อมกับน ำเทคนิคกำรพิมพ์สมัยใหม่มำใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
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บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2527 

บริษัท ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสือพิมพ์ และส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  ได้แก่  บริษัท สยำมโพสต์ จ ำกัด 
จ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวันในช่ือ "สยำมโพสต์"  บริษัท ฮำเชท  ฟิลิปปำคิ โพสต์ จ ำกัด (ภำยหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด) ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำรรำยเดือน ELLE และ ELLE Decoration 
บริษัท ฮำเชท ฟิลิปปำคิโพสต์ – เอซีพี จ ำกัด (ภำยหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โพสต์-เอซีพี จ ำกัด) ผลิตและจ ำหน่ำย
นิตยสำรรำยเดือน Cleo  และบริษัท บำงกอกโพสต์ แอนด์ มำร์ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นนำยหน้ำขำย
โฆษณำให้กับต่ำงประเทศ  ในปี 2539 บริษัท ตรีทศ ทรี-เจเนอเรช่ัน จ ำกัด ได้เข้ำด ำเนินกิจกำรของบริษัท สยำมโพสต์ 
จ ำกัด แทน  และได้ปิดกิจกำรลงในต้นปี 2541 

ปี 2541 บริษัทได้ปิดแผนกแม็กกำซีน และขำยหุ้นในบริษัทร่วมทุน "บจก. บำงกอกโพสต์ แอนด์ มำร์ติน 
คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์" รวมทั้งปิดกิจกำรของบริษัทย่อย "อัลลำยด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย 

ในกลำงปี 2542 โครงกำรติดตั้งระบบกำรจัดหน้ำหนังสือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงกำรท ำงำนใน
ส่วนของหน้ำข่ำวและหน้ำโฆษณำ และได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรท ำงำนของกองบรรณำธิกำรบำงกอกโพสต์ใหม่  
ช่วงปลำยปี 2542  บริษัทได้ยุติกำรผลิตนิตยสำร Tatler  และได้เลิกกิจกำรบริษัท เวิลด์ เพรส จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

เดือนพฤศจิกำยนของปี 2543 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เว็บ แอดไวซอรี่ จ ำกัด เพื่อสร้ำงเว็บไซท์ด้ำน
กำรเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ จึงเลิกกิจกำรในปลำยปี 2544 

ในระหว่ำงปี 2544 บริษัทมีควำมพยำยำมที่จะเข้ำสู่ตลำดโฆษณำสมัครงำน จึงได้เริ่มผลิตและจ ำหน่ำย
นิตยสำรชีวิตงำนขึ้นมำ  แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ จึงต้องท ำให้หยุดกำรผลิตในเดือนมกรำคม 2545 

นอกจำกนั้นในรอบปี 2544 บริษัทยังได้เพิ่มส่วนต่ำงๆ ในหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ขึ้นมำ อันจะเป็น
ประโยชน์และเพื่อสนองควำมต้องกำรแก่ผู้อ่ำนในกลุ่มต่ำงๆ โดยในส่วนของ Your Money  จะน ำเสนอข่ำวทำงด้ำน
กำรเงิน กำรธนำคำร ข้อมูลและข้อแนะน ำต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกำรเงินและธุรกิจในชีวิตประจ ำวัน  
Learning Post จะเป็นส่วนที่น ำเสนอบทควำมต่ำงๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่ำวที่ส ำคัญๆ ด้ำนกำรศึกษำในมุมมองของ
นักเรียน อำจำรย์ นอกจำกนี้ยังมีบทเรียนภำษำไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนชำวต่ำงประเทศอีกด้วย 

ในช่วงปลำยปี 2545 บริษัทได้เตรียมกำรขยำยธุรกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันฉบับ
ภำษำไทยฉบับใหม่  โดยในไตรมำสสุดท้ำย บริษัทได้รับพนักงำนใหม่ส ำหรับกองบรรณำธิกำรโพสต์ทูเดย์ และใน
เดือนพฤศจิกำยน 2545 ได้มีกำรแนะน ำหนังสือพิมพ์ใหม่ให้กับตัวแทนผู้ซื้อโฆษณำได้รับทรำบ 

เดือนกุมภำพันธ์ ปี 2546  บริษัทเปิดตัวหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยฉบับใหม่ภำยใต้ช่ือว่ำ   “โพสต์  ทูเดย์”  
ซ่ึงเป็นกำรน ำเสนอหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันที่มีรูปแบบที่ เหมำะสมกับยุคสมัย เพื่อรองรับกลุ่มผู้อ่ำนทั้งผู้อ่ำน  
โดยทั่วไป และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะด้ำนธุรกิจ ช่วงปลำยปี 2546 แผนกหนังสือ ซ่ึงเน้นกำรพิมพ์หนังสือภำษำอังกฤษ
ได้หยุดธุรกรรมต่ำงๆ  

ปี 2547 เป็นปีที่หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ มีอำยุครบ 58 ปี หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้
เริ่มออกสู่สำยตำประชำชนเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นี้มีควำมผสมผสำนกันมำกขึ้นระหว่ำงเนื้อที่ข่ำว
ที่เพิ่มมำกขึ้นและกำรจัดวำงเนื้อหำของข่ำวที่เหมำะสม รวมถึงกำรเปิดตัว “THEMAGAZINE” นิตยสำรแฟช่ันรำย
ปักษ์แทรกในบำงกอกโพสต์ ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซ่ึงถือว่ำเพียงด ำเนินงำนมำเป็นปีที่ 2 ก็สำมำรถติดอันดับ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่ำนมำกที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก    
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ในระหว่ำงปี บริษัท ฮำเชท  ฟิลิปปำคิ โพสต์ จ ำกัดได้ร่วมลงทุนเปิดบริษัท เอชเอฟโพสต์ -เอ็มซี จ ำกัด 
(ภำยหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด) เพื่อท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร Marie Claire  ซ่ึงใน
ปัจจุบันนิตยสำร Marie Claire ก็เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับจำกผู้อ่ำนและผู้โฆษณำอย่ำงกว้ำงขวำง  

ในเดือนกรกฎำคม 2548 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ได้ท ำกำรเปิดตัว “กูรู” นิตยสำรส ำหรับชำวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นผู้อ่ำนอำยุ 20-35 ปี มีเนื้อหำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลำกหลำยรูปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถำนบันเทิงที่อยู่ในควำมนิยม และเมื่อ 1 สิงหำคม 2548 ซ่ึงเป็นวันครบรอบ 59 ปีของกำรก่อตั้ง
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  ได้ขยำยธุรกิจเข้ำสู่โลกของส่ือแห่งอนำคต  โดยได้จัดตั้งฝ่ำยอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย มีช่ือว่ำ 
“Post Digital”  เพื่อให้บริกำรข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 

Post Digital ยังได้สร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลำยรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ กำรจัดท ำหนังสือพิมพ์
บำงกอกโพสต์ และโพสต์ทู เดย์ในรูปแบบ “Smart Edition” ซ่ึงผู้อ่ำนที่มีอินเทอร์เน็ตสำมำรถคลิกเข้ำไปอ่ำน
หนังสือพิมพ์ดังกล่ำวได้อย่ำงง่ำยๆ ไม่ว่ำจะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่ เหมือนกับ
หนังสือพิมพ์จริงทุกอย่ำง และที่ส ำคัญยังมีฟังก์ช่ันกำรท ำงำนอัจฉริยะอื่นๆ อำทิเช่น กำรส่ังให้ระบบอ่ำนหนังสือพิมพ์
ให้ฟัง กำรแปลบทควำมในหนังสือพิมพ์เป็นภำษำต่ำงๆ เป็นต้น 

นอกจำกนี้  ได้ปรับปรุงกำรเสนอบริกำรบนเว็บ ไซด์อย่ำงต่ อ เนื่ อง  ได้ จัดตั้ ง เว็บไซด์ งำนใหม่ 
www.jobjob.co.th ที่ได้เปิดตัวครั้งแรกไตรมำสที่ 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บริกำรโฆษณำหำงำนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย ทั้งในรูปของส่ิงพิมพ์และออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบันส่ือทั้ง 2 รูปแบบ นี้มีควำมเชื่อมโยงกันมำกย่ิงขึ้น 

กำรก่อสร้ำงศูนย์กำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19 ไร่ ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19.5  และ
อยู่ห่ำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 10 นำที ได้เริ่มในเดือนพฤศจิกำยน 2548 แล้วเสร็จในเดือนตุลำคม 2549  และเริ่ม
ติดตั้งเครื่องจักรในเดือนเดียวกันนี้  โรงพิมพ์เริ่มพิมพ์บำงส่วนของหนังสือพิมพ์เพื่อจ ำหน่ำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2550 
และได้เริ่มพิมพ์หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ทั้งฉบับเปน็ครั้งแรกคอื ฉบับวันที่ 1 มิถุนำยน 2550  โดยท ำกำรปรับขนำด
หนังสือพิมพ์ลงจำกเดิมที่มีขนำดกว้ำง 15.5 นิ้ว  ลดลงเหลือ 14 นิ้ว  และควำมสูงเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว  ท ำให้
สำมำรถประหยัดกระดำษได้ถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยท ำให้สำมำรถลดกำรสูญเสียกระดำษได้กว่ำ
ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรเดิม 

บริษัทได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน
มำเปิดศูนย์กำรพิมพ์แห่งใหม่นี้อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่  7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 ศูนย์กำรพิมพ์ใหม่แห่งนี้ นับเป็น
กำรลงทุนที่สูงที่สุดเท่ำที่ บริษัทเคยลงทุนมำ  

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์และกระจำยเสียงทำงวิทยุ ตำมเป้ำหมำยทำง 
กลยุทธ์ในกำรขยำยช่องทำงในกำรกระจำยข่ำวไปยังส่ือชนิดอื่นๆ  

ข่ำวโพสต์ทูเดย์ ซ่ึงเป็นรำยกำรข่ำวภำคภำษำไทยทำงโทรทัศน์ควำมยำว 2 ช่ัวโมง เริ่มแพร่ภำพผ่ำนระบบ
โทรทัศน์ดำวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2550 ทำงช่อง Next Step ผู้ชมโทรทัศน์ดำวเทียมส่วนใหญ่อำศัย
อยู่นอกกรุงเทพฯ และกำรแพร่ภำพผ่ำนระบบดำวเทียมนี้ยังเข้ำถึงผู้ชมโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสียเงินในส่วนภูมิภำคอีก
ด้วย โดยทั้ง 2 ช่องทำงนี้รวมกันสำมำรถเข้ำถึงผู้ชมประมำณ 5 ล้ำนครัวเรือน   นอกเหนือไปจำกกำรขยำยช่องทำงใน
กำรกระจำยข่ำวแล้ว รำยกำรโทรทัศน์ยังช่วยเสริมกำรประชำสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ของบริษัทไปพร้อมๆ กัน  และยัง
ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขำยโฆษณำให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีก
ด้วย เพรำะเป็นกำรขำยโฆษณำร่วมกันระหว่ำงส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  
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เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2550 บริษัทได้เข้ำถือหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท แฟลช นิวส์ จ ำกัด  ซ่ึงเป็น
ผู้ด ำเนินกำรผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจำยเสียงทำง FM 98.0 

ในปี 2551 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ได้มีกำรปรับเนื้อหำของข่ำวให้อ่ำนง่ำยและปรับปรุงรูปแบบของ
หนังสือพิมพ์ให้ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกำซีนรำยสัปดำห์ฉบับใหม่เพิ่มขึ้น มีเนื้อหำเป็นแบบไลฟ์
สไตล์ จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่ำนรุ่นใหม่ และหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ยังได้ท ำกำรเปลี่ยนรูปโฉมและสำระของ
หนังสือพิมพ์ฉบับวันอำทิตย์ใช้ช่ือใหม่ว่ำ บำงกอกโพสต์ซันเดย์ ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วน Spectrum ที่เสนอข่ำวและ
เหตุกำรณ์ปัจจุบัน และ Brunch จะเป็นส่วนของแมกกำซีนแบบไลฟ์สไตล์ อีกทั้งในส่วนของข่ำวกีฬำก็ได้มีกำร
ปรับปรุงเช่นกัน เริ่มออกเป็นฉบับแรกในเดือนกันยำยน 2551 ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกผู้อ่ำนเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยัง
ได้เพิ่ม Muse ในวันเสำร์ ซ่ึงมีเนื้อหำเหมำะส ำหรับผู้อ่ำนที่เป็นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผู้อ่ำนและยอดโฆษณำของสินค้ำ
ส ำหรับสตรีอีกด้วย 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงกำรใช้เครื่องหมำย “โพสต์ทูเดย์” ให้เป็นภำษำไทยเพื่อขจัดควำม
สับสนอันอำจเกิดจำกเครื่องหมำยเดิมที่มีทั้งภำษำไทยและอังกฤษ ส ำหรับเนื้อหำได้ปรับใหม่เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจง่ำย
ยิ่งขึ้นรวมทั้งหัวข้อข่ำวต่ำงๆ ในหน้ำแรกของหนังสือพิมพ์ให้เป็นที่น่ำสนใจ แต่กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญคือได้เพิ่มใน
ส่วนของกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจและกำรเมืองซึ่งเขียนโดยนักวิเครำะห์ที่หลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น 

ส ำหรับเว็บไซต์ บำงกอกโพสต์ ได้ปรับรูปแบบหน้ำเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลำยปี  2551 โดยเน้นจุดยืนของ
เว็บไซต์  บำงกอกโพสต์ในกำรเป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงข่ำวสำรเกี่ยวกับประเทศไทยในภำคภำษำอังกฤษ ท ำให้
สำมำรถขยำยผู้เข้ำชมเว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

บริษัทได้ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัทโพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด และหุ้นสำมัญของบริษัท โพสต์ อินเตอร์
เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้พิมพ์และจ ำหน่ำยนิตยสำรต่ำงประเทศฉบับภำษำไทยภำยใต้ช่ือ Marie Claire  ELLE  
และ ELLE Decoration  เมื่อปลำยปี 2550 และกลำงปี 2551 ตำมล ำดับเพิ่มเติม ท ำให้ปัจจุบันทั้งสองบริษัทดังกล่ำว
เปลี่ยนสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมทั้งหมด 
 ในปี 2552 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ก็ได้รับรำงวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจำกรำงวัลต่ำงๆ ที่เรำได้รับมำมำกมำย 
เป็นรำงวัลระดับนำนำชำติจำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย โดย คุณปริษฐำ ยุทธมำนพ ซ่ึงเป็นผู้ส่ือข่ำวอำวุโสสำยเศรษฐกิจ
ของบำงกอกโพสต์ ได้น ำเสนอบทควำมเรื่อง “Government Policies Fail the Poor” ซ่ึงตีพิมพ์ในส่วน Spectrum ของ
ฉบับ Sunday ในเดือนกรกฎำคมปีนี้ ซ่ึงทำงธนำคำรพัฒนำเอเชียได้ประกำศให้บทควำมดังกล่ำวเป็นบทควำมรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งในสำขำ “ผลกระทบด้ำนควำมยำกจนจำกวิกฤตกำรณ์กำรเงินของโลก” และคุณปริษฐำก็เป็น
นักหนังสือพิมพ์ไทยเพียงผู้เดียวที่ได้รับรำงวัลจำกธนำคำรพัฒนำเอเชียในปี 2552  
 ส ำหรับเกียรติยศอีกประกำรหนึ่งที่ทำงหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ กำรได้รับคัดเลือกจำกสหภำพ
ยุโรป หรือ อียู ให้บำงกอกโพสต์เป็นส่ือทำงกำรเพียงฉบับเดียวในกำรรำยงำนข่ำวกำรประชุม Euro Green Days 
Forum ซ่ึงจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลำคม 2552 
 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบควำมส ำเร็จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจ ำหน่ำย และกำรได้รับกำรยอมรับ
อย่ำงสูงในกลุ่มผู้อ่ำน โดยส่ิงที่ เป็นแรงขับเคลื่อนส ำคัญ คือ กำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดนิ่ ง อำทิ 
หนังสือพิมพ์ฉบับวันเสำร์ ที่เพิ่มเซ็กช่ันใหม่ๆ เพื่อควำมหลำกหลำย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดำห์ ซ่ึงมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรเมืองเชิงวิเครำะห์ และรำยงำนที่น่ำสนใจ “แซ่ดสุดสัปดำห์” ที่เน้นข่ำวดำรำ กีฬำ ต่ำงประเทศ โดยถือเป็นเซ็กช่ันที่
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงสูงจำกกลุ่มผู้อ่ำนใหม่ๆ รวมถึงลูกค้ำโฆษณำ  และเซ็กช่ัน “COOL” ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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 ขณะเดียวกัน ส่ิงที่ถือเป็นโครงกำรใหม่ของ โพสต์ทู เดย์ ในปี  2552 คือ กำรจัดงำน  POSTTODAY 
INVESTMENT EXPO 2009 ระหว่ำงวันที่ 6-8 กุมภำพันธ์ 2552 ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว เพื่อฉลอง
ครบรอบ 6 ปี กำรจัดงำนในครั้งนี้ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดีทั้งในด้ำนรำยได้ และภำพพจน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของธุรกิจที่พร้อมจะก้ำวต่อไปสู่กำรพัฒนำในอนำคต  

หนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปีในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษใหม่ในฐำนะ
นิตยสำรส ำหรับวัยรุ่นเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่น ำเสนอควำมบันเทิงควบคู่ไปกับควำมรู้เป็นภำษำอังกฤษทั้ง
เล่ม สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็นที่ช่ืนชอบไม่เพียงเฉพำะในกลุ่มนักอ่ำนวัยรุ่น แต่รวมไปถึงผู้อ่ำนทุกวัยที่ สนใจอ่ำน
บทควำมที่น่ำสนใจ ให้ควำมบันเทิง และช่วยพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษด้วย 

ส ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิดตัวหนังสือที่น่ำสนใจหลำยเล่ม ทั้งหนังสือที่ต่อยอดกับหมวดหนังสือที่ตีพิมพ์อยู่
แล้ว และหนังสือที่เปิดหมวดขึ้นมำใหม่ ด้วยทำงเลือกหลำกหลำยนี่เอง ท ำให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
จำกผู้อ่ำนทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มลูกค้ำประจ ำและลูกค้ำใหม่ และท ำยอดขำยในระดับที่น่ำพอใจ เนื่องจำกโพสต์บุ๊กส์
สำมำรถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่แตกต่ำงกันของกลุ่มผู้อ่ำนได้อย่ำงลงตัว  
  Post Digital มีกำรเปิดตัวพอร์ทัลใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริกำรข่ำวจำกเว็บไซด์บำงกอกโพสต์
บนโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงช่วยขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้อ่ำนคนรุ่นใหม่มำกขึ้น นอกจำกนี้ ในเว็บไซด์บำงกอก
โพสต์ ยังมีพอร์ทัลในเครือข่ำย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริกำรในกำรเป็นแหล่งรวม
สังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ใช้ภำษำอังกฤษในกรุงเทพฯ นอกจำกนี้บริษัทยังมีเว็บไซต์ข่ำวภำษำไทย คือ โพสต์ทูเดย์ 
ออนไลน์ (www.posttoday.com) ซ่ึงเน้นกำรน ำเสนอข่ำวภำษำไทยในด้ำนสังคมและชุมชนธุรกิจของไทย ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงข่ำวด่วนและฟังก์ชัน RSS เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้อ่ำนยิ่งขึ้น  และ jobjob website 
(www.jobjob.co.th) เป็นอีกพอร์ทัลหนึ่งของบริษัท เป็นเว็บไซต์จัดหำงำนแบบอัจฉริยะ ที่มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ที่
รวบรวมข้อมูลบริษัทชั้นน ำต่ำงๆ มำกมำยในประเทศไทยเข้ำไว้ด้วยกัน นอกจำกนี้ยังอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกำรค้ำทำง
ดิจิทัล คือ digital front page printing (www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผู้อ่ำนสำมำรถส่ังซ้ือหน้ำหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสือพิมพ์เริ่มตีพิมพ์เป็นฉบับแรก โดยจะ
พิมพ์ลงบนกระดำษคุณภำพดี ใส่กรอบ และบริกำรจัดส่งให้ถึงมือลูกค้ำ ลูกค้ำกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป 
โรงแรม ร้ำนอำหำร ฯลฯ ที่ต้องกำรหนังสือพิมพ์หน้ำหนึ่งแบบดิจิทัลเพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนและลูกค้ำในวันเกิด 
หรือในโอกำสพิเศษต่ำงๆ 

ส ำหรับส่ืออื่น ๆ บริษัทได้ผลิตหลำกหลำยรำยกำรคุณภำพออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์และวิทยุ ภำยใต้
กำรดูแลและสนับสนุนจำกกองบรรณำธิกำรของบำงกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รำยกำรต่ำงๆ 
ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในแข่งขัน ทั้งในด้ำนเนื้อหำและกำรผลิต และ
ปัจจุบัน หนึ่งในรำยกำรของเรำได้รับกำรจัดอันดับโดยผู้ชมของ TNN 24 ให้เป็นผู้ผลิตรำยกำรยอดเยี่ยมของสถำนี 

มกรำคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเครือข่ำยจำก Next Step TV มำเป็น ทรู วิช่ันส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปลี่ยนกำร
ออกอำกำศ 2 รำยกำร คือ “สุรนันท์วันนี้” ซ่ึงเป็นรำยกำรที่น ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในด้ำนข่ำว กำรให้แง่คิด 
ภำพจ ำลอง และทฤษฎีทำงธุรกิจ และรำยกำร “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค” ซ่ึงเป็นรำยกำรวิเครำะห์เจำะลึกกำรเมืองและ
เศรษฐกิจ 
 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่มออกอำกำศรำยกำรใหม่ “เจำะข่ำว เล่ำควำม” ทำง ทรูวิช่ัน ช่อง 7 (TNN 24) 
น ำเสนอข่ำวและวิเครำะห์ข่ำว โดยผู้วิเครำะห์ข่ำวรับเชิญจำก โพสต์ทูเดย์ และบำงกอกโพสต์ รำยกำรนี้ออกอำกำศ
จนถึงปลำยเดือนกรกฎำคม 2552 
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 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2552 เสนอรำยกำรของบำงกอกโพสต์ ในช่ือ “Postscript รู้จริง รู้ทัน” ในรูปแบบ
กำรคุยข่ำวประจ ำวัน โดยมีแขกรับเชิญมำพูดคุยเนื้อหำในประเด็นส ำคัญๆ ทำงด้ำนธุรกิจและสังคม ออกอำกำศทำง
สถำนี TNN 24 
 ในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรำยกำร 2 รำยกำรที่ออกอำกำศทำง ทรูวิช่ัน ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้สำมำรถ
สร้ำงสรรค์รำยกำรใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอำกำศทำงช่อง 5 ได้อย่ำงเต็มที่ รำยกำรใหม่นี้น ำเสนอเป็นครั้งแรก
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2553 มีเนื้อหำเกี่ยวกับด้ำนธุรกิจ ผลิตรำยกำยโดยกองบรรณำธิกำรโพสต์ทูเดย์ และ
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2554 ได้เปลี่ยนชื่อรำยกำรเป็น “ธุรกิจติดดำว” 
 ในส่วนของรำยกำรวิทยุ เริ่มโครงกำรใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2552 
โดยร่วมมือกับ บริษัท คลิก เรดิโอ จ ำกัด กำรตัดสินใจครั้งนี้น ำมำสู่กำรสร้ำงห้องส่งวิทยุใหม่ เพื่อให้สำมำรถจัด
รำยกำร “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซ่ึงเป็นรำยกำรสดได้ รำยกำรนี้น ำเสนอเนื้อหำและจัดรำยกำรโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ม
ออกอำกำศในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2552  
 ในเดือนพฤศจิกำยน 2552 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชันแนล มีเดีย จ ำกัด ออกนิตยสำรอเมริกันยอดนิยม ใน
ภำคภำษำไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living”  

ในปี 2553 บำงกอกโพสต์มุ่งมั่นขยำยกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระสู่หลำกหลำยช่องทำงกำรส่ือสำร โดย
นอกเหนือจำกหนังสือพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่มจัดท ำข่ำวและบทวิเครำะหข์่ำวภำษำอังกฤษเปน็ประจ ำทุกวัน
ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรำยกำร Morning Focus และในเดือนสิงหำคม 2553 บำงกอกโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์
รำยแรกในประเทศไทยที่จัดท ำหนังสือพิมพ์ 3 มิติทั้งภำพข่ำวและโฆษณำ พัฒนำกำรที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำร
ปรับองค์กรของฝ่ำยบรรณำธิกำรข่ำวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์กำรส่ือสำรหลำยทำงเต็มรูปแบบ และได้เริ่มปฏิบัติตำม
แผนงำนผนวกรวม Outlook กับเซ็กช่ันรำยสัปดำห์อื่นๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life 
เข้ำด้วยกันแล้วปรับให้เป็นเซ็กช่ันสำระพิเศษใหม่ Life ซ่ึงเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในเดือนมกรำคม 2554 

ทำงด้ำนโพสต์ ทูเดย์ ยังคงรักษำต ำแหน่งผู้น ำตลำดหนังสือพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อม
ด้วยพัฒนำกำรส ำคัญโดยกำรเข้ำร่วมผลิตข่ำวกับสถำนีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริษัทโพสต์ นิ วส์ จ ำกัด ขึ้นเป็น
บริษัทย่อยเพื่อด ำเนินกำร ส่วนเนื้อหำของหนังสือพิมพ์ได้มีกำรปรับเปลี่ยนให้มีกำรวิเครำะห์เจำะลึกมำกยิ่งขึ้น แต่
ยังคงบุคลิกของโพสต์ ทูเดย์ ที่ท ำข่ำวให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจอันน ำไปสู่กำรเสนอข่ำวด้วยกรำฟฟิคมำกย่ิงขึ้น 

สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 42 ด้วยย่ำงก้ำวที่แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งสู่ศักรำชใหม่ของกำรศึกษำภำษำอังกฤษ
และควำมบันเทิงในประเทศไทยด้วยกำรออกแบบที่ตื่นตำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดวำงหน้ำและเนื้อหำสำระเพื่อให้
นิตยสำรมีควำมสดใหม่อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเข้ำสู่ผู้อ่ำนกลุ่มใหม่ด้วยทำงเลือกใหม่ผ่ำนสื่อดิจิทัล โดยกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ เพิ่มขนำดของเครือข่ำยสังคม และเพิ่มเครื่องมือบนมือถือเพื่อท ำให้กำรเรียนรู้กับสติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ำยและ
สะดวก ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนหรือเวลำใดก็ตำม 

แผนกดิจิทัล มีเดียเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกลยุทธ์ของ โพสต์ พับลิชชิง ในกำรจัดส่งข่ำวและข้อมูลผ่ำน
ช่องทำงส่ืออันหลำกหลำย ในด้ำนข่ำวและข้อมูลออนไลน์นั้น บำงกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติด
อันดับพอร์ทัลข่ำวภำษำอังกฤษช้ันน ำของประเทศไทยจำกกำรประเมินโดย Alexa และ Truehits ซ่ึง มีกำรเปิดตัว
บริกำรไดเร็กทอรีและแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลด้ำนธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ บันเทิง อสังหำริมทรัพย์ และกำรศึกษำใน
ประเทศไทยปัจจุบนั นอกจำกนี้บำงกอกโพสต์ออนไลน์ยังสำมำรถเข้ำชมผ่ำนมือถือและแอพพลิเคช่ันในไอโฟน  ส่วน
ทำงด้ำนดิจิทัลคอนเทนท์ได้มีกำรเปิดตัวหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับออนไลน์ที่สำมำรถให้บริกำรพิเศษที่เด่นๆ ได้

http://www.bangkokpost.com/


 - 7 - 

หลำกหลำย อำทิ ไฟล์เสียง แปลเนื้อหำข่ำวเป็นภำษำต่ำงๆ บล็อก นอกจำกนี้ยังเดินหน้ำให้บริกำรข่ำวด่วนผ่ำน SMS 
ทำงมือถือทั้งในภำคภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

เซ็คชั่นไลฟ์ เป็นเซ็คช่ันสำรคดีใหม่ในหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกรำคม 2554 ได้รับ
กำรตอบรับอย่ำงดี หนังสือพิมพ์บำงกอกโสต์ยังเสนอข่ำวในส่ือหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่องโดยได้ออกนิตยสำรดิจิตอล
ภำษำอังกฤษรำยเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ 
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จัดเปิดตัว “โพสต์ทูเดย์สมำทไฟแนนท์”  เป็นส่ิงพิมพ์ฉบับพิเศษรำยเดือนแทรก
ในหนังสือพิมพ์เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2554 มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเงินส่วนบุคคล และกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคั่ง มีกำร
ด ำเนินกำรที่ดีและได้ขยำยกลุ่มผู้อ่ำนในตลำดธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก  กิจกรรมของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ที่
จัดร่วมกับภำคกำรธนำคำรเป็นกำรเพิ่มกำรขยำยฐำนผู้อ่ำนในตลำดธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก  กำรขยำยตัวด้ำน
มัลติมีเดียของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในสองปีที่ผ่ำนมำจะช่วยสร้ำงก ำไรและกำรขยำยตัวของยอดขำยหนังสือพิมพ์
ในปี 2555  

บริษัทได้เปิดตัว หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อวันอังคำรที่ 11ตุลำคม 2554 ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทย
แจกฟรี หนังสือพิมพ์ M2F มียอดพิมพ์จ ำนวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ำยไปยังจุดแจกประมำณ 200 จุดใจกลำง
กรุงเทพมหำนคร รวมถึงสถำนีรถไฟฟ้ำ และรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  

ผู้อ่ำนให้กำรตอบรับต่อกิจกรรมและข่ำวทำงกำรตลำดของหนังสือพิมพ์ M2F อย่ำงเกินควำมคำดหมำย โดย
กลุ่มเป้ำหมำยของหนังสือพิมพ์ M2F  คือ กลุ่มคนท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจสอบยอด
พิมพ์และแจกหนังสือพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลกำรตรวจสอบครั้งแรกประมำณเดือน
พฤษภำคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงเวลำเดียวกันกับกำรประกำศผลกำรส ำรวจผู้อ่ำนของเนลสัน ซ่ึงข้อมูลเหล่ำนี้จะข้อมูล
ส ำคัญส ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในกำรขำยโฆษณำดิสเพลย์ โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำโฆษณำที่ไม่ได้ลง
โฆษณำกับหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม สินค้ำอุปโภค ธุรกิจค้ำปลีก 
ธุรกิจกำรค้ำขนำดใหญ่  และแฟช่ัน 

จำกกำรที่หนังสือพิมพ์ M2F เป็นที่ยอมรับอย่ำงรวดเร็วในกลุ่มของคนท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร บริษัท
ตัดสินใจที่จะปรับปรุงระบบหำงำนทำงเว็บไซด์โดยเปิดรับลงโฆษณำหำงำนในหน้ำM2FJob ร่วมกับเว็บไซด์ 
M2FJob.com 

นิตยสำรต่ำงประเทศฉบับภำษำไทยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีในปี 2554 CLEO มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีมำกใน
แง่ของ รำยได้โฆษณำ และยอดขำย  ELLE มีรำยได้โฆษณำมำกเป็นพิเศษ เป็นกำรยืนยันถึงกำรเป็นที่หนึ่งในประเทศ
ในด้ำนแฟช่ันและควำมงำม แม้ว่ำจะมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงแต่  ELLE Decoration ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ในงำน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อย่ำงเต็มที่  

ฝ่ำยบรรณำธิกำรและฝ่ำยกำรตลำดของ นิตยสำร Marie Claire ร่วมกันจัดงำนมอบรำงวัลด้ำนควำมงำม
ประจ ำปีครั้งที่ 1 ซ่ึงท ำให้มีควำมแข็งแกร่งในตลำดต่อผู้ลงโฆษณำแสดงให้เห็นถึงควำมมั่นใจด้ำนควำมงำม   

ในปลำยปี 2554 บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนลมีเดีย จ ำกัด ได้ออก นิตยสำรฉบับใหม่ช่ือ Science 
Illustrated ที่ฉีกแนวจำกนิตยสำรส ำหรับผู้หญิงในกลุ่ม  Science Illustrated  เป็นนิตยสำรของเดนมำร์ก ซ่ึงประเทศ
ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพ์เปน็ภำษำท้องถิ่นจำกทั้งหมด 22 ประเทศทั่วโลก บริษัทไม่มุ่งหวังจะหำรำยได้จำก
กำรขำยโฆษณำแต่จะเป็นรำยได้ที่มำจำกกำรจ ำหน่ำยหนังสือเป็นหลัก 

บริษัทได้ขยำยกำรให้บริกำรข่ำวสำรและข้อมูลทำงธุรกิจในด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่ำงๆ  
เว็ปไซด์ของบำงกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์  มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้ำต่ำงของประเทศไทย  บริษัทขยำยกำรให้บริกำร
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ข่ำวสำรข้อมูล โดยกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ออกอำกำศทำง TNN 24 และสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
นอกจำกนี้ บริษัทขยำยกำรผลิตโดยร่วมผลิตรำยกำรข่ำวทำงช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์ ผ่ำนบริษัทย่อยของบริษัท 
และรำยกำรวิทยุในภำคภำษำไทยกระจำยเสียงทำงสถำนี FM 101.0 อีกด้วย 
 ในปี 2556 บำงกอกโพสต์ได้เพิ่มเซ็กช่ัน “ASIA FOCUS” เสนอข่ำวธุรกิจและกำรลงทุนในภูมิภำค เพื่อขยำย
ฐำนผู้อ่ำนในภูมิภำคเอเชียและเตรียมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น ซ่ึงเซ็กช่ัน
ใหม่นี้ออกเป็นรำยสัปดำห์และได้รับกำรตอบรับจำกผู้อ่ำนเป็นอย่ำงดี โดยวำงเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำกำรน ำเสนอข่ำวสำร
ที่เกี่ยวกับบรรยำกำศและผลพวงของธุรกิจในภูมิภำค เมื่อประเทศไทยก้ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ำยชุมชนธุรกิจ
ระดับภูมิภำคที่กว้ำงใหญ่ พร้อมทั้งเปิดตัวนิตยสำรรำยเดือน (ภำษำอังกฤษ) “THEMAGAZINE” 
 ส ำหรับโพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุงนิตยสำรที่ออกทกุวันเสำร์ @weekly ให้ครอบคลุมข่ำวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของ
คนเมือง ข่ำวบันเทิง ข่ำวท่องเที่ยว และกำรตกแต่งบ้ำน ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกผู้อ่ำนเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้เว็บไซต์ของ
โพสต์ทูเดย์ยังคงขยำยตัวและได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆโดยทีม่ีกำรปรับปรุงเนื้อหำเพิ่มขึีีน ส่งผลให้มียอดแฟนเพจ
เพิ่มขึ้นแบบก้ำวกระโดด 
 สติวเด้นท์ วีคลี่ เดนิหน้ำเข้ำสู่ปทีี่ 45 ด้วยควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์อันยำวนำน และยังคงมุ่งมั่นก้ำว
ไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง เป็นเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษแล้วที่ สติวเด้นท์ วีคลี่ ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
ของเยำวชนไทยมำหลำยรุ่นหลำยสมัย ท่ำมกลำงเทคโนโลยีส่ือสำรที่ทันสมัย สติวเด้นท ์ วีคลี่ ก็ไดพ้ัฒนำตัวเองให้ทัน
ยุคสมัยดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนรุ่นเยำว์ 
 เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกรง่บนสื่อสังคม ในปีทีผ่่ำนมำ สติวเด้นท์ วีคลี่ เปิดตัวแอปพลเิคชันบนมือถือ ที่ผู้อ่ำน
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกทีทุ่กเวลำและรองรับควำมนิยมสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตทีเ่พิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ เนื้อหำของ สติว
เด้นท์ วีคลี่ ครอบคลุมถึงบทสัมภำษณ์พิเศษทัง้ดำรำไทยและนำนำชำติ ข่ำวล่ำสุดในวงกำรบันเทงิ ข่ำวสำระเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ และเคล็ดลบัในกำรท ำข้อสอบ 
 ส่ือส่ิงพิมพ์และกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ รวมทั้งกลุ่มนิตยสำรในเครือ ยังคงให้กำรสนับสนุนกำรจัดอีเว้นท์
หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งอีเว้นท์ทำงด้ำนธุรกิจ แฟช่ัน และไลฟ์สไตล์ ซ่ึงช่วยท ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงสร้ำงรำยได้จำกกำรโฆษณำ เช่น Luxury Living, Bangkok Career 
Expo, Investment Expo, 50 หนุ่มในฝัน Cleo, Elle Fashion Week เป็นต้น 

ปลำยปี 2556 แม้ว่ำกลุ่มบริษัทไม่ชนะกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลที่รัฐบำลจัดขึ้น  แต่กลุ่มบริษัทเล็งเห็นศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนข่ำวโทรทัศน์และกำรผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ให้แก่ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอล 24 ช่อง
ใหม่ และช่องอนำลอกเดิมนอกจำกนี้  ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์กลุ่มต่ำงๆ เช่ำเวลำออกอำกำศจำก
ประกอบกำรทีวีดิจิตอล และด ำเนินกำรผลิตรำยกำรออกอำกำศของตัวเองซึ่งกลุ่มบริษัทจะหำแหล่งรำยได้ใหม่จำกกำร
โฆษณำบนสื่อในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วนี้ ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจและกำร
ผสำนรำยได้ที่สมดุลยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลำอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ 
 ปลำยปี  2556 กลุ่มนิตยสำรเปิดตัวนิตยสำร  Forbes ฉบับภำษำไทย ซ่ึงเป็นนิตยสำรที่มี ช่ือเสียงของ
สหรัฐอเมริกำ มำช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ของกลุ่มบริษัท ในฐำนะแหล่งข้อมูลระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภำค และระดับโลก ที่มีชื่อเสียงและมีควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนเนื้อหำทำงธุรกิจ ส่วนหัวนิตยสำรแฟช่ันและไลฟ์สไตล์
อื่นๆ  ที่เปิดตัวในปี 2556 ได้แก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสำมำรถ
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ดึงดูดกลุ่มผู้อ่ำนและผู้โฆษณำให้ขยำยวงกว้ำงขึ้นบนพื้นฐำนกำรเติบโตที่ยั่งยืน  และได้ปิดนิตยสำร Martha Stewart 
Living ในเดือนธันวำคม 

ในปี 2557 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ฉลองครบรอบ 68 ปีด้วยรูปแบบออนไลน์ที่ดึงดูดผู้อ่ำนได้มำกกว่ำ 
70,000 ครั้งต่อวัน ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทู เดย์เตรียมฉลองครบรอบ 12 ในปี 2558 ด้วยกำรเพิ่มยอดผู้อ่ำน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไปถึง 350,000 ครั้งต่อวัน และผู้ติดตำมเฟสบุ๊กถึง 1 ล้ำนคน ในขณะที่ M2F เพิ่มยอดพิมพ์จำก 
400,000 ฉบับต่อวัน เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน และขยำยพื้นที่แจกจ่ำยไปยังอีก 14 จังหวัดหลัก ครอบคลุมทุกภำคทั่ว
ประเทศ ซ่ึงจะเพิ่มยอดผู้อ่ำนจำก 2 ล้ำนคน เป็น 3 ล้ำนคน และตั้งเป้ำหมำยดึงดูดผู้สนับสนุนโฆษณำใหม่ๆจำกทั่ว
ประเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยขยำยธุรกิจและขยำยฐำนลูกค้ำโฆษณำ กลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง จึง
ด ำเนินกลยุทธ์เชิงรุกหลำยอย่ำงผ่ำนกำรกำรลงทุนสร้ำงสตูดิโอผลิตรำยกำรทีวีใหม่ และมุ่งหน้ำแสวงหำโอกำสใน
ธุรกิจทีวี โดยมองหำควำมเป็นไปได้ที่จะเข้ำร่วมทุนธุรกิจหรือเข้ำซ้ือกิจกำรโปรดักช่ันเฮำส์ผลิตรำยกำรทีวี ทั้งนี้ 
ส ำหรับแผนระยะกลำงและระยะยำว กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงหน่วยธุรกิจนี้ให้เป็นหนึ่งในเสำหลักของบริษัท
ต่อไปในอนำคต อีกทั้ง กลยุทธ์ดังกล่ำวจะสำมำรถท ำให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงรำยได้มำกขึ้น พร้อม
กับท ำผลก ำไรและเพิ่มมูลค่ำของหุ้น 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 1.3.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่งการด าเนินงานในกลุม่บรษิทั 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน)เป็นผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  
หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันภำษำไทย สติวเด้นท์ วีคลี่
นิตยสำรภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ ระดับมัธยมและมหำวิทยำลัย และผู้อ่ำนกลุ่มอื่นๆและ M2F 
หนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวันจันทร์ถึงศุกร์ ฉบับใหม่ แจกฟรี ตรงถึงหนุ่มสำววัยท ำงำนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2489 ธุรกิจทำงด้ำนข่ำวสำรและข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้มีกำรพัฒนำมำโดยตลอด จน
ขยำยธุรกิจครอบคลุมไปถึงส่ือและกิจกรรมในรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมอื่นๆ รวมทั้งสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ ได้แก่ 

• บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด บริษัท โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และบริษัท โพสต์-เอซีพี จ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทด ำเนินธุรกิจจัดพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยนิตยสำรหัว
ต่ำงประเทศฉบับภำษำไทยโดยครอบคลุมเนื้อหำทั้งที่เป็นข่ำวสำรทำงธุรกิจและสังคม แฟช่ันและไลฟ์สไตล์ และกำร
ท่องเที่ยว หัวหนังสือที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดี ได้แก่ ELLE, Marie Claire, Cleo, ELLE Decoration, Science Illustrated, 
ELLE Men, Forbes, Fast Bikes และ Cycling Plus 

• กำรผลิตรำยกำรข่ำวและสำรคดีออกอำกำศทำงโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีและสถำนีวิทยุ เช่น สถำนีโทรทัศน์
ช่องข่ำว TNN 24 และช่อง 5 สถำนีวิทยุ FM 101.0 และ FM 97.0 โดย บริษัท แฟลช นิวส์ จ ำกัด 

ปลำยปี 2556 แม้กลุ่มบริษัทจะไม่ชนะกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลที่รัฐบำลจัดขึ้น แต่กลุ่มบริษัทเล็งเห็นศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนข่ำวโทรทัศน์และกำรผลิตคอนเทนต์เชิงธุรกิจและไลฟ์สไตล์ให้แก่ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลช่องใหม่ๆ
นอกจำกนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจโทรทัศน์เพื่อเช่ำเวลำออกอำกำศจำกผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลและด ำเนินกำรผลิต
รำยกำรออกอำกำศของตัวเองซ่ึงกลุ่มบริษัทจะมีแหล่งรำยได้ใหม่จำกกำรโฆษณำเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วของส่ือใน
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รูปแบบใหม่นี้ ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจและกำรผสำนรำยได้ที่สมดุลยิ่งขึ้นตลอด
ระยะเวลำอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ 

• กำรเผยแพร่ข้อมูลบนส่ือดิจิตอลในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งทำงโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ bangkokpost.com และเว็บไซต์posttoday.com      ท ำหน้ำที่ เป็นหน้ำต่ำงของโลกสู่
ประเทศไทย นอกจำกนี้ ยังมีเว็บไซต์หำงำนที่เป็นภำษำไทยของ M2F ผนวกกับหน้ำโฆษณำรับสมัครงำนภำษำอังกฤษ
ในหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ช่องทำงสมัครงำนออนไลน์    โดยมีกลุ่มนำยจ้ำงและลูกจ้ำงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ 

• ธุรกิจจัดพิมพ์หนังสือของกลุ่มบริษัท โดยส ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ น ำหนังสือขำยดีระดับเบสท์เซลเลอร์
ของต่ำงประเทศหลำยเล่มมำตีพิมพ์เป็นฉบับแปลภำษำไทย พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือภำษำไทยหลำกหลำยช่ือที่เขียน
โดยผู้สื่อข่ำวและคอลัมนิสต์ของกลุ่มบริษัทเอง และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย หนังสือจึงมีควำมหลำกหลำย 
ครอบคลุมเนื้อหำที่น่ำสนใจมำกมำย ทั้งด้ำนธุรกิจ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และชีวประวัติบุคคลที่สร้ำงแรง
บันดำลใจให้สำธำรณชน 

• ธุรกิจส่ิงพิมพ์พำณิชย์ของกลุ่มบริษัท ให้บริกำรพิมพ์งำนทั่วไปให้กับองค์กรและธุรกิจต่ำงๆ ที่
นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรในกลุ่มบริษัท  

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) ได้พัฒนำและเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรเปิดตัวส่ือ
รูปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์และบริกำร ตลอดจนหนังสือหัวใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ 
นั่นคือ กำรรักษำควำมเป็นผู้จัดพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจ ำหน่ำยช้ันน ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์ส่ืออันหลำกหลำยของประเทศไทย 

 
ประเภท ช่ือผลิตภัณฑ์ / แผนก บริษทัเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 

หนังสือพมิพ ์   
     หนังสือพิมพ์รำยวัน      BANGKOK POST บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
     หนังสือพิมพ์รำยวัน โพสต์ทูเดย ์ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
     หนังสือพิมพ์รำยวัน M2F บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
     หนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ STUDENT WEEKLY บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
งานพิมพ์เชิงพาณิชย์ งำนบริกำรพิมพ ์ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
นิตยสารฉบบัแทรก (ภาษาอังกฤษ) GURU (รำยสัปดำห์) บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
 THEMAGAZINE (รำยเดือน) 

LIFE (รำยวัน) 
SPECTRUM (รำยสัปดำห)์ 
BRUNCH  (รำยสัปดำห์) 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 

นิตยสารฉบบัแทรก (ภาษาไทย) Smart Finance (รำยเดือน) บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
เว็บไซด์หางาน M2F JOB บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
ข่าวด่วน SMS ข่ำวด่วนภำษำอังกฤษ/ไทย บมจ. โพสต์ พับลิชชิง  
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ประเภท ช่ือผลิตภัณฑ์ / แผนก บริษทัเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 
นิตยสารภาษาไทย   
     นิตยสำรภำษำไทยรำยเดือน ELLE  บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
 ELLE DECORATION  บจ. โพสต์ อนิเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย  
 SCIENCE ILLUSTRATED 

Forbes 
ELLE Men 
Fast Bikes 
Cycling Plus 

บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 

      CLEO  บจ. โพสต์-เอซีพี  
 MARIE CLAIRE  บจ. โพสต์ อินเตอรเ์นช่ันแนล มีเดีย 

รายการโทรทัศน ์ กูรูจรำจร 
ธุรกิจติดดำว 
ร้อยแปดพันเก้ำกับธนำคำรออมสิน 
เวิลด์โฟกัส 
เวิลด์โพกัส วีไอพี 
สวย เฉียบ เนี๊ยบ 

โพสต์ ทีว ี
โพสต์ ทีว ี
โพสต์ ทีว ี
โพสต์ ทีว ี
โพสต์ ทีวี 
โพสต์ ทีว ี

 รายการวิทยุ เจำะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ บจ. แฟลช นิวส์ 
 

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมในปัจจุบนัเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
             100.00%   100.00%                         40.00%                          51.00% 
                                        
             
          
            100.00% 

 
                                                 70.00%                    51.00%                                          49.00% 

     100.00% 
 

 

หมำยเหตุ ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกัน และไม่มีบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งหรือที่อำจมีควำมขดัแย้งถือหุน้มำกเกินกว่ำ 10% 

บจ. โพสต์ ทีวี 

บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
 

บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย  บจ. โพสต์ นิว มีเดีย 

บจ. โพสต์- เอซีพี บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
 

บจ. แฟลช นิวส์ บจ. โพสต์ นิวส์ 



 - 12 - 

1.2.3 รายได้รวมทั้งกลุม่ของบรษิัทในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา 
           (ล้ำนบำท) 

ผลิตภัณฑ์ / บริกำร ด ำเนินกำรโดย % กำรถือหุ้น ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

  ของบรษิัท รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

หนังสือพิมพ์  ส่ิงพิมพ์ 
งำนพิมพ์เชิงพำณิชย์ 
นิตยสำรฉบับแทรก 
เว็บไซด์หำงำน ข่ำว
ด่วน SMS รำยกำร
โทรทศัน ์

บมจ. โพสต์  
พับลิชชิง  

             
 

100.0  

 
 

1,843.9 

 
 

80.8 

 
 

2,091.7 

 
 

85.0 

 
 

2,075.0 

 
 

86.0 

 
 

1,621.7 

 
 

81.3 

ผลิตนิตยสำร  บจ. โพสต์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล มีเดีย 
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม 
พลัส 

100.0               
 

100.0 
 

        

ลงทุน บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 
บจ. โพสต์ นิว  
มีเดีย 

100.0 
100.0 

        

ผลิตคอนเทนต์และ
รำยกำรโทรทัศน ์

บจ. โพสต์ ทีวี 100.0 
 

        

ผลิตนิตยสำร  
ผลิตรำยกำรข่ำว 

บจ. โพสต์-เอซีพี 
บจ.  โพสต์ นิวส์ 

70.0 
51.0 

 
437.4 
 

 
19.2 
 

 
333.2 
 

 
15.0 
 

 
338.2 
 

 
14.0 
 

 
372.8 
 

 
18.7 
 

รวมทั้งส้ิน*     2,281.3     100.0   2,474.9     100.0   2,413.2     100.0 1,994.5 100.0 

* รวมรำยได้อื่น 
 

2.     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร 

2.1.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์หรือบริกำร 
บริษัทเป็นผู้พิมพ์และจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
รำยวันภำษำไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษรำยสัปดำห์ “Student Weekly"  นิตยสำร
ฉบับแทรก นอกจำกนี้ บริษัทยังรับจ้ำงพิมพ์งำนทั่วไป รวมทั้งส่ิงพิมพ์ของกิจกำรและของบริษัทใน
เครือ และให้บริกำรข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทุกชนิด รวมทั้งกำรให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูล
ทำงโทรทัศน์และวิทยุ 
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ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท 
 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง และยัง

สำมำรถรักษำสถำนภำพกำรเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษอันดับหนึ่งของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยพิจำรณำจำกยอดจ ำหน่ำยและรำยได้จำกกำรโฆษณำ รวมถึงฐำนลูกค้ำกลุ่มผู้ลงโฆษณำที่
หลำกหลำยและมีควำมเช่ือมั่นในบริษัท ในขณะที่บำงกอกโพสต์ออนไลน์ ซ่ึงเป็นบริกำร
หนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นก็สำมำรถรักษำกำรเป็นเว็บไซต์ข่ำวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยัง
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ลงโฆษณำและนักกำรตลำด ในฐำนะส่ือออนไลน์คุณภำพที่มีควำม
น่ำเชื่อถือซ่ึงเป็นช่องทำงส ำคัญในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำตลำดบนทั้งในและต่ำงประเทศภำยใต้กล
ยุทธ์เพื่อกำรขยำยฐำนผู้อ่ำนในภูมิภำคอำเซียนบำงกอกโพสต์ได้ต่อยอดควำมส ำเร็จจำกกำร
เปิดตัวแมกกำซีนฉบับรำยสัปดำห์ที่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโอกำสกำรลงทุนใน
ระดับภูมิภำคอำเซียนโดยจะเพิ่มกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข่ำวที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภำค
และข่ำวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำง
เป็นทำงกำรในเดือนธันวำคม 2558 

 ในปี 2557 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉลองครบรอบ 11 ปีพร้อมกับกำรปรับโฉมหนังสือพิมพ์
ใหม่ทั้งรูปแบบกำรน ำเสนอและเนื้อหำ โดยเนื้อหำระหว่ำงสัปดำห์มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนเรื่องรำวที่น่ำสนใจต่ำงๆ ในขณะที่สุดสัปดำห์น ำเสนอบทควำมเกี่ยวกับไลฟ์
สไตล์และเรื่องรำวที่น่ำสนใจในแวดงวงธุรกิจ นอกจำกนี้ ยังได้เพิ่มพื้นที่พิเศษส ำหรับประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนและข่ำวเกี่ยวกับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือ เอสเอ็มอี ส่วนรูปลักษณ์
ของหนังสือพิมพ์ก็ได้รับกำรปรับโฉมให้อ่ำนง่ำยมำกยิ่งขึ้นด้วย  
     เพื่อให้กำรน ำเสนอข่ำวต่ำงไปจำกเดิม โพสต์ทูเดย์ฉบับวันเสำร์จะเป็นกำรน ำเสนอข่ำวที่
หลำกหลำยและมีเนื้อหำพิเศษที่ท ำให้เห็นด้ำนลึกของข่ำวสำรในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ มำกขึ้น
เพื่อตอบโจทย์ควำมสนใจของผู้อ่ำนแต่ละกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยำยฐำนผู้อ่ำนและกลุ่ม
ลูกค้ำผู้ลงโฆษณำ นอกจำกนี้ โพสต์ทูเดย์ยังประสบควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้ผู้อ่ำนเข้ำถึง
เนื้อหำของหนังสือพิมพ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยมีผู้อ่ำนออนไลน์ถึง 350 ,000 ครั้งต่อวัน และมี
ผู้ติดตำมเฟสบุ๊กเพจถึง 1 ล้ำนคน  ส่งผลให้ยอดผู้อ่ำนในส่วนของหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพิ่มขึ้น
จำก 500,000 คน ในปี 2556 เป็น 1.5 ล้ำนคน ในปี 2557 
    โพสต์ทูเดย์จะยังคงพัฒนำเนื้อหำและรูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงต่อเนื่องต่อไป เพื่อรักษำ
ฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนผู้อ่ำนเพิ่มเติม โดยตั้งเป้ำว่ำจะเพิ่มจ ำนวนผู้ติดตำมข่ำวออนไลน์
โดยฉพำะผ่ำนทำงเฟสบุ๊กให้ได้ 3 ล้ำนคน ภำยในปี 2558 นี้ 

 สติวเด้นท์ วีคลี่ท ำหน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียนไทยมำ
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 46 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลักเป็นผู้อ่ำนเยำวชนที่สนใจศึกษำภำษำอังกฤษ
พร้อมกับอ่ำนเรื่องรำวน่ำสนใจเกี่ยวกับวงกำรบันเทิงทั้งไทยและต่ำงประเทศ โดยที่ผ่ำนมำ สติว
เด้นท์วีคลี่ได้ท ำกำรตลำดผ่ำนเว็บไซต์และเครือข่ำยส่ือสังคมออนไลน์ ตลอดจนแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำสู่กลุ่มผู้อ่ำนรุ่นใหม่ที่ให้ควำมสนใจกับเทคโนโลยีและส่ือ
ดิจิตอล โดยปัจจุบันมีผู้ติดตำมข่ำวสำรผ่ำนทำงเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์รวมกว่ำ 700,000 คน 
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 นิตยสำรไลฟ์สไตล์ภำษำอังกฤษ GURU แทรกในหนงัสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ทุกวันศุกร์ 
 นิตยสำรรำยเดือนภำษำอังกฤษ THEMAGAZINE  
 M2F ก้ำวสู่ควำมส ำเร็จในปีที่ 3 ในฐำนะหนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวันแจกฟรีเพียงฉบับเดียวใน

ประเทศไทย มีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ กลุ่มวัยท ำงำนที่มีอ ำนำจกำรจับจ่ำยสูงรวมทั้งผู้ที่สนใจ
เรื่องรำวของไลฟ์สไตล์ทันสมัย โดยได้เพิ่มยอดกำรพิมพ์เป็น 600 ,000 ฉบับต่อวัน และขยำย
พื้นที่แจกจ่ำยไปยัง 14 จังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนำดใหญ่ทั่วประเทศ นอกจำกนี้ ยังมีเว็บไซต์บริกำร
จัดหำงำน M2Fjob.com ซ่ึงก ำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ด้วย 

M2F ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยให้บริษัทสำมำรถดึงควำมสนใจจำกลูกค้ำกลุ่มผู้ลง
โฆษณำอีกทั้งยังเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในวงกำรส่ือและโฆษณำที่มีกำรแข่งขันอย่ำง
เข้มข้นในปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นกำรขยำยฐำนผู้อ่ำนในระดับที่
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย M2F ยังคงพัฒนำเนื้อหำและรูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงไม่หยุดยั้ง
เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำของกำรเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำไทยรำยวันแจกฟรีของประเทศต่อไป 

 นิตยสำรรำยเดือนภำษำไทย Smart Finance แทรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
 เว็บไซด์หำงำน www.M2Fjob.com  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สมัครงำนและผู้รับสมัคร 
 ส ำนักพิมพ์โพสต์บุ๊ก ได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่มำกกว่ำ 60 ปก และพิมพ์ซ้ ำหนังสือขำยดีอีกกว่ำ 

10 ปก ท ำให้ ปัจจุบันมีจ ำนวนหนังสือรวมมำกกว่ำ 300 ปก วำงจ ำหน่ำยในตลำด ครอบคลุม
ผู้อ่ำนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มผู้อ่ำนที่สนใจด้ำนธุรกิจและสำระบันเทิงต่ำงๆ อำทิ 
ชีวประวัติบุคคลส ำคัญ ประวัติศำสตร์ กระแสสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ ตลอดจน
วรรณกรรมทั้งไทยและต่ำงประเทศ โดยส ำนักพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจหลักที่สร้ำง
รำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอย่ำงมำก 

ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทย่อย 
 ธุรกิจกำรผลิตส่ือโทรทัศน์และวิทยุถือว่ำเป็นสำยธุรกิจใหม่ที่จะสร้ำงผลก ำไรให้แก่กลุ่มบริษัท

อย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2557 ได้มีกำรลงทุนและกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ
ภำยใต้ บริษัท โพสต์ ทีวี จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุของ
กลุ่มบริษัทโพสต์เป็นผู้น ำกำรให้บริกำรคอนเทนต์ข่ำวและกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์คุณภำพ
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับกำรเติบโตของตลำดสื่อโทรทัศน์ทั้งทีวีในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก 

  เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตคอนเทนตแ์ละรำยกำรโทรทัศน์ให้หลำกหลำยยิ่งขึ้น ในปี 
2557 บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนติดตั้งอุปกรณ์กำรผลิตรำยกำรที่ทันสมัยได้มำตรฐำนและจัดหำ
บุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ พร้อมกับสรรหำคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่หลำกหลำยผ่ ำนกำร
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรและกำรซ้ือรำยกำรจำกบริษัทผู้ผลิตรำยกำรต่ำงๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริกำรคอน
เทนต์ของบริษัทครอบคลุมเนื้อหำทั้งด้ำนข่ำว ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ กำรท่องเที่ยว ละคร และรำยกำร
ปกิณกะต่ำงๆ ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในตลำดทีวีดิจิตอลและทีวีระบบปกต ิ

กำรพัฒนำธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุนี้ถือเป็นกลยุทธ์กำรกระตุ้นธุรกิจในระยะกลำงและ
ระยะยำวของกลุ่มบริษัท ท่ำมกลำงกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยเช่ือว่ำจะ
เป็นแหล่งรำยได้ส ำคัญนอกเหนือจำกธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์หลักในระยะเวลำ 5 ปีต่อจำกนี้ ทั้งนี้  กำร
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พัฒนำดังกล่ำวเป็นกำรปรับตัวให้พร้อมรับสถำนกำรณ์ที่ส่ือดิจิตอลเข้ำมำมีบทบำทเหนือส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 

 Elle  เป็นนิตยสำรแฟช่ันและควำมงำมระดับสำกลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับภำษำไทยมี
รูปแบบเช่นเดียวกับ Elle ทั่วโลกที่เน้นทำงด้ำนแฟช่ัน  ควำมงำม  กำรดูแลสุขภำพ กำรแนะน ำ
เกี่ยวกับสูตรอำหำร สถำนที่ท่องเที่ยวในดินแดนต่ำงๆทั่วโลก และแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตใน 
รูปแบบของคนไทย  Elle เป็นนิตยสำรแฟช่ันและควำมงำมในรูปแบบที่แปลกตำ ทันสมัย มี   
เอกลักษณ์เฉพำะตัว 

 Elle Decoration เป็นนิตยสำรเพื่อกำรตกแต่งบ้ำนระดับสำกลที่รู้จักกันดีทั่วโลก เนื่องจำกมี Elle 
Decoration ฉบับภำษำต่ำงๆ อยู่ในเครือข่ำยถึง 15 ประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration 
ฉบับภำษำไทย ซ่ึงเป็น Elle Decoration ฉบับที่ 13 ของโลก Elle Decoration เป็นนิตยสำรเพื่อ
กำรตกแต่งบ้ำนที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพด้วยควำมพิถีพิถัน   Elle Decoration ฉบับ
ภำษำไทยมีสัดส่วนของข้อมูลจำกต่ำงประเทศและเรื่องรำวที่ผลิตและถ่ำยท ำในเมืองไทยน ำมำ
ผสมผสำนกันอย่ำงลงตัวทั้งเรื่องรำวและรูปภำพของที่ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงมีรสนิยมจำกทั่วทุก
มุมโลก หลำกหลำยควำมคิดในกำรน ำเครื่องเรือนและของใช้เก่ำๆ มำประยุกต์ใช้ ให้ดูใหม่ 
แปลกตำและแหล่งช็อปปิ้งสินค้ำเพื่อกำรตกแต่งจำกทั่วเมืองไทย เหมำะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของ
คนไทยที่ช่ืนชอบในกำรตกแต่งบ้ำนอย่ำงแท้จริง 

 Marie Claire ได้เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภำคม 2547 ในครั้งแรกเป็นกำรร่วมทุนกับ  Marie Claire 
Album (MCA) ประเทศฝรั่งเศส (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 100 เปอร์เซ็นต์)  
เป็นนิตยสำรแฟช่ันและควำมงำมภำษำไทยที่มีรูปแบบและ  เนื้อหำที่ทันสมัย 

 Science Illustrated  ได้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฏำคม 2554 เป็นนิตรสำรที่น ำเสนอเรื่องรำวรอบด้ำน
เกี่ยวกับโลกวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยส ำหรับคนทั่วไปและผู้ที่สนใจ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ธุรกิจนิตยสำรของกลุ่มบริษัทเดิมประกอบไปด้วยนิตยสำร ELLE, Cleo, ELLE Decoration 

และ Marie Claire  ต่อมำ ในปี 2555-2556 มีกำรออกหัวนิตยสำรใหม่หลำยฉบับ ซ่ึงรวมถึงนิตยสำร 
Forbes ฉบับภำษำไทย ซ่ึงเป็นนิตยสำรธุรกิจชั้นน ำจำกสหรัฐอเมริกำ ที่มีเนื้อหำครอบคลุมข่ำวและ
บทควำมในแวดวงธุรกิจระดับภูมิภำคและระดับโลก รวมทั้งข่ำวธุรกิจของไทย นิตยสำรอื่นๆ ที่
ออกใหม่ ได้แก่ ELLE Men, Fast Bikes และ Cycling Plus ทั้งหมดนี้ ช่วยให้รำยได้จำกธุรกิจ
นิตยสำรของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงถึงกว่ำ 500 ล้ำนบำท และกลำยเป็นหนึ่งในผู้พิมพ์นิตยสำรช้ันน ำ
รำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

ในปี 2557 ทั้งนิตยสำรแอล และนิตยสำรหัวอื่นๆของบริษัท ซ่ึงออกใหม่หลำยฉบับในปี 2556 
ยังคงมีผลประกอบกำรที่ดี ท ำรำยได้จ ำนวนมำก และมีรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำที่เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑข์องกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
 Cleo เป็นนิตยสำรภำคภำษำอังกฤษที่เริ่มวำงแผงในประเทศออสเตรเลียตำมด้วย นิวซีแลนด์ 

สิงคโปร์และมำเลเซีย เป็นล ำดับ ส ำหรับฉบับภำษำไทยนั้นเป็นประเทศที่ 5 ที่ได้พิมพ์และวำง
จ ำหน่ำย ซ่ึงสำมำรถครองควำมนิยมในหมู่ผู้อ่ำนได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่
ตรงกับอัธยำศัยใจคอของคนรุ่นใหม่ไม่ว่ำจะเป็นกำรมองโลกในแง่ดี ควำมมีชีวิตชีวำชอบ
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สนุกสนำนพร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ใส่ใจที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนเสน่ห์ให้กับตัวเอง 
นอกจำกนี้ Cleo ยังมีรูปเล่มสีสันสวยงำม สะดุดตำ และคงคุณภำพระดับสำกล 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทร่วม 
 รำยกำรสรุปและวิเครำะห์ข่ำวในช่ือ “เจำะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” กระจำยเสียงทำง FM 

97.0 
2.1.2   ลักษณะลูกค้ำแบ่งเป็นประเภทหลักได้ 2 ประเภท 

1.  ลูกค้ำด้ำนโฆษณำ แบ่งเปน็ 
 - บริษทัเอเยนซ่ี 
 - ลูกค้ำที่ส่ังลงโฆษณำโดยตรง (Direct Customers) 
2.  ลูกค้ำด้ำนจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ แบ่งเป็น 
 - สมำชิกรำยบุคคลและองค์กร 
 - ขำยส่ง 
 - ขำยปลีก (วำงร้ำน) 
 - โรงแรม โรงพยำบำล ธนำคำร 
 - สำยกำรบิน 
 - สถำบันกำรศึกษำ 

2.1.3 โครงสร้ำงรำยได ้

รำยได้ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ 1,767.7 77.5 1,936.1 78.2 1,855.3 76.89 1,464.5 73.43 

รำยได้จำกกำรขำยหนังสือ 389.4 17.1 424.6 17.2 437.5 18.13 428.3 21.47 

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงพิมพ์ 84.5 3.7 86.3 3.5 82.5 3.42 70.6 3.54 

รำยได้อื่น ๆ 39.7 1.7 27.9 1.1 37.9 1.57 31.2 1.56 

รวมรำยได้  2,281.3 100.0 2,474.9 100.0 2,413.2 100.0 1,994.5 100.0 

ร้อยละของรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) จำกปีก่อน 

 (7.82)  2.56  20.99  7.78 

 
2.1.4 วัฏจักรของกำรประกอบธุรกิจ     กำรประกอบธุรกิจของบรษิัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกำล 

 2.1.5     สิทธิหรือข้อจ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจ  
  2.5.1 บัตรส่งเสริมกำรลงทนุ 

- - ไม่มี - - 
   2.5.2 สิทธิอื่น 

- - ไม่มี - -  
   2.5.3 ข้อจ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจ 

- - ไม่มี - - 
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2.2 การตลาดและการแขง่ขัน 
จำกบรรยำกำศทำงธุรกิจและเศรษฐกิจตลอดปี 2557 และกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจในช่วง 2 เดือนสุดท้ำยของ

ปี 2557 สมำคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทยหรือMedia Agency Association of Thailand (MAAT)  
ระบุว่ำ ภำพรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำบนส่ือทุกช่องทำงในปี 2557 มีมูลค่ำ 132.4 พันล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำในส่ือดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญอันเนื่องมำ
ควำมนิยมใช้ส่ือออนไลน์และแอปพลิเคชันต่ำงๆที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วของกลุ่มผู้บริโภคในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำบนสื่อส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสำร) ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม ภำวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปี 2558 ท ำให้มีกำรคำดกำรณ์ในอุตสำหกรรมโฆษณำว่ำ ภำพรวม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำจะเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 4-5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีที่แล้ว หรืออยู่ที่รำว 140 
พันล้ำนบำท โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำในสื่อโทรทัศน์จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 65-70 เนื่องมำจำกกำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็วในธุรกิจทีวีดิจิตอลประกอบกับสัดส่วนทำงกำรตลำดและจ ำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ในส่ือส่ิงพิมพ์(หนังสือพิมพ์และนิตยสำร) อยู่ที่ร้อยละ 15 และมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องอันเป็นผลสืบเนื่องจำก
กำรเติบโตของธุรกิจดิจิตอลซ่ึงท ำให้ได้รับส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำทำงอินเทอร์เน็ต
และส่ือดิจิตอลรูปแบบต่ำงๆ เพรำะผู้บริโภคหันมำใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีมำกขึ้น และอุปกรณ์ดิจิตอลพกพำก็
ฉลำดขึ้นและรำคำถูกลง  ดังนั้น ภำยในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำรำยได้จำกส่ือดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 3 เท่ำ 

 
 2.2.1 กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

1. กลยุทธ์ที่ส ำคัญ 
 กำรจ ำหน่ำยหนงัสือพิมพ์ 
 บริษัทรับสมัครทั้งสมำชิกรำยปี สองปี และสมำชิกรำย 6 เดือนส ำหรับหนังสือพิมพ์บำงกอก

โพสต์  และโพสต์ทู เดย์  โดยสมำชิกจะได้รำคำต่ ำกว่ำมำกเมื่อเทียบกับกำรซ้ือตำมแผง
หนังสือพิมพ์ นอกจำกนั้นยังมีกำรแจกแถมของขวัญหรือของสมนำคุณต่ำงๆ แก่สมำชิกโดย
ตลอดตำมโอกำสต่ำงๆ ส ำหรับกำรขำยโดยผ่ำนเอเย่นต์ มีกำรให้ส่วนลดประมำณร้อยละ 28 
ของรำคำขำยปลีกหนังสือพิมพ์ ส่วนหนังสือพิมพ์ M2F แจกฟรีในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 กำรขำยโฆษณำ  
  มีส่วนลดให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณำ ในกำรซ้ือหน้ำโฆษณำแต่ละครั้ง และโบนัสตอนส้ินปี 

2.  จุดเดน่ จุดด้อย   
จุดเด่น  : 
 ผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำอังกฤษฉบับแรกของไทยช่ือ “บำงกอก 

โพสต์” ตั้งมำนำนถึงกว่ำ 60 ปี และเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับควำมเชื่อถือจำกทั้งคนต่ำงชำติ
และคนไทย 

 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองยอดกำรจ ำหน่ำยจำก 
Audit Bureau of Circulation และหนังสือพิมพ์ M2F  เป็นหนังสือพิมพ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
ยอดพิมพ์และแจกหนังสือพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation 

 บำงกอกโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษที่มียอดจ ำหน่ำยสูงที่สุดในประเทศไทย 
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 โพสต์ทูเดย์ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันภำษำไทยที่มีกำรวำงต ำแหน่งสินค้ำให้เหมำะสมกับ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงที่ผ่ำนมำก็ได้รับควำมนิยมอย่ำงรวดเร็ว ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่เติบโตเร็วที่สุด และมีผู้อ่ำนมำกที่สุดของกลุ่มหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรำยวัน 

 M2F หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยแจกฟรีที่มียอดพิมพ์สูงถึง 600,000 ฉบับต่อวัน 
จุดด้อย : 
 รำยได้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับหนังสือพิมพ์ 

3.   ลูกค้ำเป้ำหมำยแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 ลูกค้ำด้ำนโฆษณำ ได้แก่ บริษัท ห้ำงร้ำนทั่ว ๆ ไปที่ต้องกำรลงโฆษณำในหนังสือพิมพ์ ทั้งกำร

โฆษณำผลิตภัณฑ์ ท ำประชำสัมพันธ์ให้แก่บริษัทต่ำงๆ  กำรโฆษณำเปิดโรงงำนใหม่  กำร
โฆษณำรับสมัครงำน ฯลฯ 

 ลูกค้ำด้ำนกำรจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ แบ่งเป็น 
 ลูกค้ำเอเย่นต์  55 % 
 ลูกค้ำประเภท Bulk Sales 19 % 
 ลูกค้ำประเภทสมำชิก 26 % 

 ลูกค้ำส ำหรับงำนบริกำรกำรพิมพ์ ซ่ึงจะมีทั้งลูกค้ำที่เป็นบริษทัหรอืบุคคลภำยนอกและลูกค้ำที่
เป็นบริษทัในเครือ 

4.   นโยบำยกำรตั้งรำคำ 
 ประเภทโฆษณำ   จะไม่ใช้นโยบำยกำรตัดรำคำกับคู่แข่ง รำคำจะเป็นไปตำม Price List ซ่ึงโดย

ปกติจะสูงกว่ำรำคำค่ำโฆษณำของหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษฉบับอื่นเล็กน้อยเนื่องจำกผลิตภัณฑ์
ของบริษัทคุณภำพดี และมีลูกค้ำที่แน่นอนดังนั้นลูกค้ำที่ลงโฆษณำกับบริษัท สำมำรถมั่นใจได้
ว่ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแน่นอนแต่อย่ำงไรก็ตำมรำคำค่ำโฆษณำจะสอดคล้องกับ
หนังสือพิมพ์ภำษำไทยฉบับหลักๆ กำรก ำหนดรำคำจะดูรำคำตลำดควบคู่ไปด้วย 

 ประเภทกำรขำยส่ิงพิมพ์    นโยบำยกำรตั้งรำคำจะขึน้อยู่กับคู่แข่งและต้นทนุกำรพิมพ์ 
 ประเภทงำนบริกำรกำรพิมพ์  นโยบำยกำรตั้งรำคำให้สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ แต่ยังคง

คุณภำพงำนพิมพ์ที่ดีไว้เสมอ 
2.2.2 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ของบริษทั  มีดังนี้ 
1. กำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรง (สมำชิก) 
2. กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้้ำส่ง - เอเยน่ต ์
3. กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้้ำปลีก - แผงร้ำน 
4. กำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรงให้กบัสถำนศึกษำ โรงแรม โรงพยำบำลและสำยกำรบิน 

 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยโฆษณำของบริษทั มีดังนี้ 
1. กำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรง  
2. กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษทัตัวแทนโฆษณำ 
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2.2.3 ลักษณะของลูกค้ำ 
ลักษณะลูกค้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ 
1. ลูกค้ำโฆษณำ เป็นลูกค้ำทั่วๆไป ไม่เจำะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ แบ่งเป็นลูกค้ำที่ลงโฆษณำ

ผ่ำนเอเย่นต์ซ่ึงจะได้รับส่วนลดประมำณร้อยละ 15 และลูกค้ำรำยย่อยที่ลงโฆษณำกับบริษัท
โดยตรง 

2.  ลูกค้ำด้ำนกำรจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ สัดส่วนของลูกค้ำแต่ละประเภทเปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดังนี ้
     สัดส่วนแบ่งตำมปริมำณกำรขำยหนังสือพิมพ์เฉลี่ยในแต่ละปี (%) 

ประเภท ปี 2557 ปี 2556  ปี2555 ปี 2554 
เอเย่นต ์ 55 53 53               51 
Bulk Sales 19 17 19               20 
สมำชิก 26 30 28               29 
รวม 100 100 100             100 

3. ลูกค้ำส ำหรับงำนบริกำรกำรพิมพ์ มีทั้งลูกค้ำที่เป็นบริษทัในเครือและลูกค้ำภำยนอก 

 
2.3 การผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ ์

2.3.1 ที่ตั้งและจ ำนวนโรงงำน  
อำคำรส ำนักงำนตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่กว่ำ 7 ไร่ของบริษัท เลขที่ 136 อำคำรบำงกอกโพสต์  ถนน

สุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และศูนย์กำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยแห่ง
ใหม่เนื้อที่ 19 ไร่ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19.5 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร  

2.3.2  ก ำลังกำรผลิต 
บริษัทได้ลงทุนในกำรสร้ำงศูนย์กำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยแห่งใหม่นี้ด้วยเงินลงทุนประมำณ 980 

ล้ำนบำท ซ่ึงนับเป็นกำรลงทุนทีม่ำกที่สุดในประวัติศำสตร์ของบริษัท และเป็นกำรตอกย้ ำควำมมุ่งมั่น
และเจตนำรมย์ในกำรรับใช้สังคมไทยและประเทศชำติในฐำนะส่ือมวลชน ศูนย์กำรพิมพ์และจัด
จ ำหน่ำยแห่งนี้ ประกอบด้วยโรงพิมพ์ ซ่ึงมีเนื้อที่ 8,500 ตำรำงเมตร และมีโรงเก็บกระดำษพิมพ์อีก 
1,200 ตำรำงเมตร กำรท ำงำนที่นี่ ใช้เทคโนโลยีกำรพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดของ KBA รุ่น PRISMA ของ 
บริษัท KOENIG & BAUER AG จำกประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นแท่นพิมพ์ระบบ 4/1 หรือ DOUBLE 
WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอำคเนย์ โดยระบบกำรท ำงำนทุกอย่ำงได้รับกำรควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะสำมำรถผลิตส่ิงพิมพ์ที่มีคุณภำพสูงสุด นอกจำกนั้น ยังสำมำรถใช้ใน
กำรพิมพ์หน้ำหนังสือพิมพ์ 8 หน้ำติดกัน (PANORAMA) เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย และ
สำมำรถพิมพ์หน้ำส่ีสีได้พร้อมกันถึง 32 หน้ำ มีก ำลังกำรผลิตสูงถึง 75,000 ฉบับต่อช่ัวโมง 

นอกจำกนั้น บริษัทยังได้น ำระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มำใช้
ในกำรส่งต้นฉบับที่จัดหน้ำเสร็จแล้วมำยังเครื่องท ำเพลต โดยไม่ตอ้งผ่ำนขั้นตอนกำรท ำเพลตแบบใช้
ฟิล์มอย่ำงแต่ก่อน ท ำให้สำมำรถส่งหน้ำหนังสือพิมพ์จำกระบบคอมพิวเตอร์ของกองบรรณำธิกำรที่
คลองเตยมำยังศูนย์กำรพิมพ์แห่งนี้ได้โดยตรง  
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ส ำหรับขั้นตอนหลังกำรพิมพ์นั้นได้น ำเอำเทคโนโลยีเมล์รูมจำก  SCHUR PACKAGING 
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยเครื่องสอดหนังสือพิมพ์ 4 เครื่อง ระบบสำยพำนส่ง
หนังสือพิมพ์จำกแท่นพิมพ์มำยังเครื่องหีบห่อ เครื่องมัด และเครื่องห่อ 

ศูนย์กำรพิมพ์แห่งนี้  ได้เริ่มทดลองพิมพ์หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ในรูปเล่มขนำดใหม่แบบ 
AMERICAN BROADSHEET ที่มีควำมกะทัดรัด มำตั้งแต่เดือนเมษำยน และได้เริ่มพิมพ์อย่ำงครบ
วงจรเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2550 

 ปี2557 ปี2556 ปี 2555 ปี 2554 
ก ำลังกำรผลิตสูงสุด (ฉบับต่อวัน) 600,000 600,000 600,000 600,000 

หมำยเหต ุ ค ำนวณตำมช่ัวโมงกำรท ำงำน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
2.3.3   นโยบำยกำรผลิต 

ปัจจุบันบริษัท สำมำรถผลิตหนังสือพิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับต่อช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลำในกำรปิดข่ำวในแต่ละวันด้วย กล่ำวคือ ถ้ำมีกำรปิดข่ำวเร็วก็จะสำมำรถพิมพ์จ ำนวนฉบับได้
มำกขึ้น 

2.3.4 วัตถดุิบที่ใช้ในกำรผลิต 
วัตถุดิบที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตคือกระดำษหนังสือพิมพ์  ซ่ึงบริษัทสั่งซื้อจำกทั้งต่ำงประเทศและ

ในประเทศ  ส ำหรับเพลทและหมึกพิมพ์นั้น บริษัทจะจัดซื้อผ่ำนตัวแทนภำยในประเทศทั้งหมด 
      วัตถุดิบประเภทกระดำษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์  

 ปี2557 ปี2556 ปี 2555 ปี 2554 

ปริมำณกำรใช้ต่อปี (เมตริกตัน) 11,641  11,557       11,6011       6,730 

รำคำกระดำษ (ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ/ตัน) 565.42 579.58 630.59 630.97 
รำคำกระดำษ (บำท/กิโลกรัม) 19.03 18.22 20.33 20.70 

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปี (บำท) 32.30 30.25 31.32 30.32 

 
 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ  
 - - ไม่มี - -  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญต่อบริษัทพอสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบและกำรผันผวนของรำคำวัตถดุิบ 
 บริษัทประกอบธุรกิจทำงด้ำนส่ิงพิมพ์  ดังนั้นกระดำษจึงเป็นวัตถุดิบหลักอย่ำงหนึ่งของธุรกิจซ่ึงมักจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนปริมำณตลอดจนรำคำตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก แต่บริษัทได้มีกำรติดตำมและวำง
แผนกำรจัดซื้อล่วงหน้ำและเก็บกระดำษพิมพ์หนังสือพิมพ์ในปริมำณที่คำดว่ำเพียงพอต่อกำรผลิต รวมทั้งได้ส่ังซื้อจำก
แหล่งผลิตในประเทศมำกขึ้น 
 นอกจำกนั้น บริษทัยังมีนโยบำยควบคุมต้นทนุกำรใช้กระดำษอย่ำงเครง่ครดั เช่น กำรควบคุมประสิทธิภำพ
ในกำรผลิตให้มีต้นทุนของเสียนอ้ยที่สุด รวมทั้งกำรบรหิำรกำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อลดปริมำณหนงัสือคนื 
 2.  ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทมีกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรและ
อุปกรณ์เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทได้ป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นครั้งครำวตำมควำมเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 3.  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 
 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด เนื่องจำกมีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยจึงอยู่ใน
ระดับต่ ำ 
 4.  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ำย
บริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมกำรขำยเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมำะสม 
 ดังนั้น บริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรขำยเชื่อ นอกเหนือจำกจ ำนวนที่ได้
บันทึกไว้ในบัญชีค่ำเผื่อหนี้สูญไว้แล้ว นอกจำกนี้ กำรขำยเช่ือของบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกมีฐำนลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย 
 5. ควำมเสีย่งจำกกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงจัดให้มีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และรำยงำยต่อฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเพื่อ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้ 
 6  ควำมเสี่ยงจำกภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำ  
 รำยได้หลักของบริษัทมำจำกค่ำโฆษณำ ในขณะที่โครงสร้ำงต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่  ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำ  ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำมักจะผันแปรไปตำมภำวะ
เศรษฐกิจ  หำกภำวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัว จะส่งผลให้มีกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆมำกขึ้น  และหำกเป็น
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ภำวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว กำรโฆษณำจะลดลงเช่นกัน  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนดังกล่ำว  บริษัท
จึงก ำหนดแผนกลยุทธ์และนโยบำย เพิ่มพื้นที่โฆษณำกระจำยไปนอกเหนือจำกส่ือส่ิงพิมพ์ รักษำควำมสำมำรถเชิง
แข่งขัน รวมทั้งบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม และเหมำะสม 
 7.  ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและควำมไม่สงบอันเนื่องมำจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 
 ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหำอุทกภัยร้ำยแรง และควำมไม่สงบอันเนื่องมำจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมืองในมำ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบในทำงลบต่อยอดขำยโฆษณำของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยโฆษณำ
ในส่ือส่ิงพิมพ์ หรือในส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต หำกเกิดเหตุดังกล่ำวอีกในอนำคตก็จะเกิดภำวะชะงักงันใน
กำรใช้จ่ำยงบโฆษณำของลูกค้ำของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 8.  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 
 พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีในกำรกระจำยเสียงและออกอำกำศ รวมถึงกำรส่ือสำรแบบไร้สำยและเทคโนโลยี
ดิจิตอล ท ำให้มีกำรน ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนส่ือได้หลำกหลำยมำกขึ้น  
 ผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำรมีทำงเลือกในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเพิ่มขึ้นมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริโภคไม่
จ ำเป็นต้องเสียเงินเพื่อซ้ือหำข้อมูลข่ำวสำรอีกต่อไป เรื่องดังกล่ำวมีผลกระทบ ในทำงลบต่อกำรจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ของ
บริษัทเป็นอย่ำงมำก บริษัทจึงต้องพัฒนำกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือต่ำงๆ เพิ่มเติมจำกส่ือส่ิงพิมพ์ซ่ึงเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นทำงเลือกให้ผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำร และผู้ซื้อส่ือโฆษณำ 
 เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด บริษทัได้ผลิตนิตยสำรหัวข้อใหม่ๆ  ที่ตรงกบักลุ่มเป้ำหมำยยิ่งขึ้น พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรโฆษณำทีห่ลำกหลำย อันเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรเพื่อให้ลูกค้ำได้รบัผลตอบแทนทีคุ่้มค่ำ
ที่สุด 
 9.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพัฒนำ และรักษำบุคคลำกรที่มีประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ 
 บุคคลำกรเป็นปัจจัยหลักในกำรผลิตเนื้อหำที่มีคุณภำพ  บริษัทได้ใช้จ่ำยลงทุนพัฒนำบุคคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำรท ำงำน อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ พื้นที่และช่องทำงในกำรโฆษณำส่ือสำรท ำให้เกิด
ปัญหำกำรรักษำบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถอยู่พอสมควร 
 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1  ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร  

4.1.1 ที่ดิน อำคำร 
 บริษทั มีที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ  

1. ศูนย์กำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำย เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบำงนำ – ตรำด กม.19.5 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร 10540 บนเนื้อที่ประมำณ 19 ไร่ ใช้เวลำเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 10 นำที เริ่มก่อสร้ำง
กลำงปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันกำรก่อสร้ำงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินมำเป็นองค์ประธำนในกำรกำรเปิดศูนย์กำรพิมพ์และจัด
จ ำหน่ำยของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2550 อย่ำงเป็นทำงกำร 

2.  อำคำรบำงกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
บนเนื้อที่กว่ำ 7 ไร่ ประกอบด้วยอำคำร 8 ช้ัน ซ่ึงเป็นที่ตั้งของฝำ่ยบริหำร ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยโฆษณำ ฝ่ำยกำรตลำด 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยจัดจ ำหน่ำย และฝ่ำยสมำชิก รวมทั้งบริษัทในเครือด้วย อำคำรบริกำรประกอบด้วย
ห้องอำหำร ห้องพยำบำล ห้องออกก ำลังกำย เพื่อเป็นสวัสดิกำรให้แก่พนักงำน 
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ส ำหรับกองบรรณำธิกำรของหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ตั้งอยู่  ณ อำคำรโรงพิมพ์ ส่วนกอง
บรรณำธิกำรของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตั้งอยู่ ณ อำคำรส ำนักงำน โดยที่ทุกอำคำรนั้นสำมำรถเชื่อมถึงกัน
ได้ตั้งแต่อำคำรจอดรถ อำคำรโรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอำคำรส ำนักงำนด้ำนหน้ำ ทั้งนี้ เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำนภำยในบริษัท 

อุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตซ่ึงเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยสมบูรณ์ประกอบไป
ด้วยแท่นพิมพ์อันทันสมัย เครื่องแยกสี เป็นต้น ท ำให้บริษัทมีศักยภำพที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรใน
เรื่องกำรผลิตต่อไปได้อีกในอนำคต และในปัจจุบันบริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติงำน ให้มีควำมก้ำวหน้ำและทันสมัยมำกขึ้น 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์  (ณ 31 ธันวำคม 2557) 
        ที่ดิน    202 ล้ำนบำท 
  อำคำร         859 ล้ำนบำท 
  ส่วนปรับปรงุอำคำร          3 ล้ำนบำท 
  เครื่องจักรและอปุกรณ์  1,058 ล้ำนบำท 
  เครื่องตกแต่งอุปกรณ์ส ำนักงำนและยำนพำหนะ           321  ล้ำนบำท 
  อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง และ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้           73    ล้ำนบำท 
  รวมที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (รำคำทุน)             2,516 ล้ำนบำท 
  หัก : ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        (1,533) ล้ำนบำท 
  หัก : ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       -    ล้ำนบำท  
  ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (มูลค่ำสุทธิตำมบัญช)ี          983 ล้ำนบำท 

4.1.2 เครื่องจักรที่ส ำคัญ 

เครื่องจักร จ ำนวน (เครื่อง) จ ำนวนปทีี่ใช้งำนมำแล้ว 
        (โดยประมำณ) 

- แผนกผลิตหนังสือพิมพ์   
เครื่องพิมพห์นังสือพิมพ์ (KBA) 1 7 
เครื่องผลิตเพลต (AGFA) 
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR) 
เครื่องสอดแทรกหนังสือพิมพ์ (Inserting Equipment) 

1 
1 
4 

7 
7 

7-12 
- แผนกบริกำรกำรพิมพ์   
เครื่องพิมพ์ 4 สี 3 19-26 
เครื่องเข้ำเล่ม (Perfect Binding) 1 20 
เครื่องพบั (Folding Machine)  3 21-26 
เครื่องเย็บ (Stitching Machine) 2 10-25 

4.1.3 ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีกำรหมดเปลือง       
  - - ไม่มี - - 

4.1.4 สินทรัพย์ที่มีนัยส ำคัญในกำรด ำเนินงำน  
  ได้แก่ อำคำรส ำนักงำน อำคำรโรงพิมพ์ ศูนย์กำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำย เครื่องจักรและอุปกรณ์  
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  (รำยละเอียดดูในหัวข้อ 4.1.1 และ 4.1.2) 
4.1.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ 

      - - ไม่มี - -  
4.1.6 กำรเปลี่ยนวิธีกำรบันทึกจำก historical value เป็น fair value 

       - - ไม่มี - -  
4.2  เงินลงทุน 

   เงินลงทุนของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วย 

บริษทั ประเภทกจิกำร ทุนทีเ่รียก
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียง 

มูลค่ำเงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

1.  บจ. โพสต์ ทีวี ( เดิมช่ือ บริษทั จ๊อบ จ๊อบ 
จ ำกัด)  

     (ถือหุ้นโดยบจ. โพสต์ โฮลดิ้ง 100%) 

ผลิตรำยกำรโทรทศัน ์ 25.00 100.00 - 

2.  บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย 
 
 
 
 
3.   บจ. โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส 

(ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
มีเดีย 51%) 

4.  บจ. โพสต์-เอซีพี 
(ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
มีเดีย 70%) 

ผลิตนิตยสำร Elle,        
Elle Decoration, Elle 
Men, Marie Claire, 
Science Illustrated, 
Cycling Plus, Forbes 
ผลิตนิตยสำร 
 
 
นิตยสำร Cleo 

25.00 
 

 
 
 

50.00 
 
 

16.40 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 

70.00 

100.89 
 
 
 
 

0.002 
 
 
- 

5.  บจ. แฟลช นิวส์ 
6.  บจ.โพสต์ นิวส์       
7.  บจ.โพสต์ นิว มีเดีย   
8.  บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง    
     (ถือหุ้นโดย บจ.โพสต์ นิว มีเดยี  100 % )    

ผลิตรำยกำรวิทยุ 
ผลิตรำยกำรข่ำว 
ลงทุน 
ลงทุน 

23.00 
10.00 
25.00 
25.00 

40.00 
51.00 
100.00 
100.00 

10.00 
5.1 

25.00 
- 

 
4.3  มูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิ

4.3.1 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยรำคำประเมิน 
            - - ไม่มี - - 
4.3.2 มูลค่ำสินทรัพย์หลังจำกหักภำระผูกพัน 
           ไม่มีภำระผูกพันต่อสินทรัพย ์
4.3.3 มูลค่ำสินทรัพย์ต่อหุน้ 
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  - รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์รวม  ณ 31 ธ.ค. 2557  =  4.37  บำทต่อหุ้น (รำคำพำร์ 1 บำทต่อหุ้น)  
 

5.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 
 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในคดีเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงแรงงำน 1 คดีซึ่งเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษัท ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเช่ือว่ำผลของคดีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท 
 

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ส านักงาน 
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) 
(ทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232) 
136 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร 0 2616 4000 โทรสำร 0 2240 3790 
เว็บไซต ์
• www.postpublishing.co.th 
• www.bangkokpost.com 
• www.posttoday.com 
• www.m2fnews.com 
• www.m2fjob.com 
• www.student-weekly.com  
• www.postbooksonline.com 
ข้อมูลบรษิัท 
บริษัท  โพสต์  พับลิชชิง  จ ำกัด  (มหำชน ) ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์รำยวัน

ภำษำอังกฤษ "BANGKOK POST" หนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันภำษำไทย "โพสต์ทูเดย์" หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยแจก
ฟรี “M2F” หนังสือพิมพ์รำยสัปดำห์ภำษำอังกฤษ  "STUDENT WEEKLY" และแมกกำซีนภำษำอังกฤษ 4 ฉบับได้แก่ 
"GURU" "MUSE" "BRUNCH" โดยจะแนบกับหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST ส ำหรับ "themagazine"  นั้นวำงจ ำหน่ำย
ทั่วไปและส่งให้กับสมำชิกหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST และแมกกำซีนภำษำไทย 1 ฉบับ “Smart Finance” จะแนบ
กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  บริษัทให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  และดิจิตอล รวมทั้งระบบหำงำนทำง
เว็บไซต์ "www.m2fjob.com"  มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้บริกำรข่ำวสำรข้อมูล  โดยกำรผลิตรำยกำรข่ำว
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนำ ภำยใต้ชื่อ BANGKOK POST โพสต์ทูเดย์ และ M2F 

นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรด้ำนกำรพิมพ์พำณิชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจ ำหน่ำยหนังสือในนำมส ำนักพิมพ์โพสต์
บุ๊กส์ บริษัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทยังเป็นผู้พิมพ์ และจ ำหน่ำยนิตยสำรต่ำงประเทศฉบับภำษำไทย
ภำยใต้ช่ือ นิตยสำร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “CLEO” “Science Illustrated” “Fast Bikes” “Forbes” 
“Cycling” และ “Elle Men” 

•  หุ้นสำมัญของบริษทั มีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ช่ือย่อ “POST” 
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุน้สำมัญจ ำนวน 505,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

http://www.postbooksonline.com/
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• ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้วประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุ้นเกนิร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ช่ือและที่อยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ
หุ้น 

จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
แล้ว (หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นที่ถือทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม 
1.บริษทัโพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666 
โทรสำร 02671 3174 

ผลิตและจ ำหน่ำย
นิตยสำร 

สำมัญ 250,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

100 

2.บริษทัโพสต-์เอซีพี จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666 
โทรสำร 02671 3174 

ผลิตและจ ำหน่ำย
นิตยสำร 

สำมัญ 
และ 

บุริมสิทธิ 

100,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

64,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

 

70 

3.บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4666 
โทรสำร 02671 3174 

ผลิตและจ ำหน่ำย
นิตยสำร 

สำมัญ 
และ 

บุริมสิทธิ 

255,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

245,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

 

100 

4.บริษทั โพสต์ ทีวี จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02616 4000 
โทรสำร 02671 9694 

ผลิตคอนเทนต์
และรำยกำร
โทรทศัน ์

 

สำมัญ 250,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

100 
 

5.บริษทั โพสต์ นิวส์ จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02616 4000 
โทรสำร  02671 9694 

ผลิตรำยกำรข่ำว สำมัญ 100,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

 

51 

6.บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย  จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000 
โทรสำร 02671 9694 

ลงทุน สำมัญ 250,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

100 
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ช่ือและที่อยู ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทของ
หุ้น 

จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
แล้ว (หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นที่ถือทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม 
7.บริษทั โพสต์ โฮลดิ้ง  จ ำกัด 
136 อำคำรบำงกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02616 4000 
โทรสำร 02671 9694 

ลงทุน สำมัญ 
 

250,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

100 

8.บริษทั แฟลช นิวส์ จ ำกัด 
48/5-6 ช้ัน 8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02693 4777 
โทรสำร 02693 3298 

ด ำเนินรำยกำรวิทย ุ สำมัญ 225,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

15,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 
(เรียกช ำระร้อยละ 80) 

10,000 
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 
(เรียกช ำระร้อยละ 25) 

40 

นายทะเบียนหุ้น  
บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เลขที ่62 อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ช้ัน 4, 7 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร 0 2229 2800 โทรสำร 0 2359 1259 
ผู้สอบบัญชอีิสระ  
บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
ช้ัน 33 อำคำรเลครัชดำ   
เลขที ่193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม ่กรุงเทพฯ 10110 
โทร 0 2264 0777 โทรสำร 0 2264 0789-90 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั วิคเคอรี ่แอนด ์วรชัย จ ำกัด 
ช้ัน 16 อำคำร จีพีเอฟ วิทยุทำวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสำร 0 2256 6317-8 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 1 บำท และมีทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 500,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 500,000,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท   

ประวัติกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้น 
(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2527 จ ำนวน 20 ล้ำนบำท ต่อมำในปี 2532 มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

อีก 81 ล้ำนบำท เป็น 101 ล้ำนบำท ทุนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100 ล้ำนบำท  
(ข) ลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัจำก 101,000,000 บำท เป็น 100,000,000 บำท โดยกำรยกเลิกทุนจดทะเบียน

จ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท บริษัทได้จดทะเบียนทุนดงักล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 
19 มิถุนำยน 2539 

(ค) ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2539 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 
100,000,000 บำท เป็น 505,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มอีก  40,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท  โดยก ำหนดใช้หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรดังนี้ 
1. ให้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 40,000,000 หุ้น  เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรำส่วน 4 

หุ้นใหม่ต่อ 1 หุ้นเดิม ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 10 บำท 
 2. ให้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล และตำมวิธีกำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

พนักงำนและฝ่ำยจัดกำรของบริษัท ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
ต่อๆ ไป   กำรเพิ่มทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่  20 มิถุนำยน 2539 ทุนที่เรียก
ช ำระแล้วเท่ำกับ 500 ล้ำนบำท 

(ง) เมื่อวันที่  23  เมษำยน  2547  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2547  ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัท   จำก  10 บำท ต่อหุ้นเป็น  1  บำทต่อหุ้น (โดยกำรแตกหุ้นสำมัญจ ำนวน  50  
ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น)   บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น
สำมัญนี้กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม  2547 

 
 
 
 



 - 29 - 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของ บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 

    9-พ.ค.-57 
ล ำดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุน้ % 

1 บริษทั เซำธ์ไชน่ำมอร์นิ่งโพสต์พับลิชเชอร์ส จ ำกัด 106,375,750 21.28 

2 นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 96,096,150 19.22 

3 บริษทั คอม-ลิงค์ จ ำกัด 56,000,000 11.20 

4 นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 36,350,960 7.27 

5 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 18,463,480 3.69 

6 บริษทั วัชรพล จ ำกัด         13,911,790 2.78 

7 นำยเอกฤทธิ์ บุญปิต ิ 13,325,900 2.67 

8 นำงนิจพร จรณะจิตต ์ 11,866,420 2.37 

9 บริษทั แชงกรี-ลำโฮเต็ล จ ำกัด  (มหำชน) 10,892,730 2.18 

10 Mrs. Arunee Chan 8,672,590 1.73 

    371,955,770 74.39 

 ที่มำ : บรษิัทศูนย์รับฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7.3 การออกหลักทรพัย์อื่น 

- - ไม่มี - - 
7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัโพสต์พับลิชชิงจ ำกัด (มหำชน) ยังคงรักษำนโยบำยกำรจ่ำยปันผลโดยจะจ่ำยในอตัรำประมำณร้อยละ 60 ของ
ก ำไรสุทธิของทุกๆปีส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่ำใช้จ่ำยประเภททุนและ
สภำพคล่องของกิจกำร 

 กำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผล 

      ปี 2553 2554 2555 2556 2557 

อัตรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.17 0.10 0.25 0.25 (0.34) 

อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น 0.14 0.10 0.16 0.24 - 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ(%) 84.13 98.84 63.31 98.69 - 
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8. การจัดการ 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 14 ท่ำน มีรำยช่ือดังนี้ 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรจ ำนวน 8 ท่ำน คือ  
      1. นำยสุทธิเกียรต ิจิรำธิวัฒน์                            ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

   2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
   3. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 

     4. นำยชำติศิริ โสภณพนิช กรรมกำร 
     5. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 
       ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน    

6. นำยศิริธัช โรจนพฤกษ ์ กรรมกำร 
   7. นำยเอกฤทธิ ์บุญปิต ิ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 

     8. นำยฮู ยี เชียง โรบิน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
   กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน คือ 

1. ดร. ศิร ิกำรเจริญด ี กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ 

   
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยจอหน์ ทอมพ์สัน                กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยณัฐดนัย อินทรสุขศร ี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. นำยจรูญ อินทจำร กรรมกำรอิสระ 

5. นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย ์ กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรจ ำนวน 1 ท่ำน คือ 
นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ กรรมกำร 
 
โดยมี นำยภัค เพ่งศรี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงนิ และเลขำนุกำรบริษทั เปน็เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
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บันทึกกำรเข้ำประชุมของกรรมกำรบริษัท ในปี พ.ศ.2557 

ชื่อ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมการสรรหา 

การบรษิัท การบริหาร การตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทน 

1.  ม.ร.ว. ปรีดิยำธร  เทวกุล* 2/3       

2   นำยสุทธิเกียรติ   จิรำธิวัฒน์* 4/4 8/8    

3   นำงสำวคว๊อก  ฮุยควอง 0/4 0/8     

4   นำยจอห์น  ทอมพ์สัน  4/4  4/4   

5   นำยจรูญ อินทจำร* - -   

6   นำงสำวชุง ฮอย  ซี เอลซ่ี* 1/4 4/8   

7   นำยชำติศิริ  โสภณพนิช 1/4     

8   นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี* 3/3  3/3 1/1 

9   ดร. วิษณุ   เครืองำม* 2/3    

10 นำยวรชัย   พิจำรณ์จิตร 4/4 8/8  2/2 

11 นำยวุฒิศักดิ ์ลำภเจริญทรัพย*์ 2/3    

12 ดร. ศิริ  กำรเจริญด ี 4/4  4/4 2/2 

13 นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์* - -   

14 นำยศุภกรณ์   เวชชำชีวะ 4/4    

15  นำยเอกฤทธิ์   บุญปิต ิ 4/4 8/8     

16  นำยฮู ยี เชียง โรบิน* 3/4 2/8     

 
*  ม.ร.ว. ปรีดิยำธร เทวกุล และ ดร. วิษณุ เครืองำม ส่งจดหมำยลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร และบริษทัได้รบั
จดหมำยลำออกดังกล่ำวในวันที่ 28 และ 29 สิงหำคม 2557 ตำมล ำดับ 
* นำยวุฒิศักดิ์  ลำภเจริญทรัพย์ และนำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำรในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 และได้แต่งตั้งนำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
*   นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ ได้รับกำรแต่งตั้งเปน็ประธำนกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 
*   นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์ และนำยจรูญ อินทจำร ได้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที ่
4/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 
*  นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในป ี2557 จ ำนวน 1 ครัง้  
และเข้ำร่วมประชุมผ่ำนโทรศัพทท์ำงไกล (Teleconference) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท จ ำนวน 1 ครั้ง จำก 4 
ครั้งและไดเ้ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ในป ี2557 จ ำนวน 4 ครัง้ และเข้ำร่วม
ประชุมผ่ำนโทรศัพท์ทำงไกล (Teleconference) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 1 ครั้ง จำก 8 ครั้ง 
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*  นำยฮู ยี เชียง โรบิน ได้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในป ี2557 จ ำนวน 3 ครั้ง 
และเข้ำร่วมประชุมผ่ำนโทรศัพทท์ำงไกล (Teleconference) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท จ ำนวน 1 ครั้ง จำก 4 
ครั้ง และได้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ในป ี2557 จ ำนวน 2 ครัง้ และเข้ำร่วม
ประชุมผ่ำนโทรศัพท์ทำงไกล (Teleconference) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 2 ครั้ง จำก 8 ครั้ง 

 
8.2  ฝ่ายบริหาร 

 รำยช่ือฝ่ำยบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  มีผู้บรหิำรจ ำนวน 10 ท่ำน ดังนี ้
 1.    นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิัติกำร 
       2.    ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัตกิำร 
 3.   นำยพิชำย ช่ืนสุขสวัสดิ์ บรรณำธิกำรอ ำนวยกำร 
 4.   นำย ณ กำฬ เลำหะวิไลย รองบรรณำธิกำรบริหำรกลุ่มโพสต์ 
 5.    นำยภัทระ               ค ำพิทักษ์                          บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
 6. นำยมนตร ี ปูชตรีรัตน ์ บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ M2F 
       7.   นำยภัค เพ่งศร ี ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรเงินและเลขำนุกำรบรษิัท 
 8.   นำยวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโฆษณำ 
       9.  นำงสำวสุธิดำ        มำไลยพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่ือดิจิตอลมีเดีย 
       10.  นำยอนิล                 ปิ่นเรณู                          ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
 
       วันที่ 1 มกรำคม 2558 มีผู้บรหิำรเข้ำใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน คือ นำงเรืองรอง องค์พัฒนกิจ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2549 มีมติแต่งตั้ง นำยภัค เพ่งศรี ด ำรงต ำแหน่งเป็น

เลขำนุกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของ นำยภัค  เพ่งศรี ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ชื่อ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

การบรษิัท การบริหาร การตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทน (พันบาท) 

1.  ม.ร.ว. ปรีดิยำธร  เทวกุล 1,209 -  - - 1,209 

2   นำยสุทธิเกียรติ   จิรำธิวัฒน์ 426 1,019 - - 1,445 

3   นำงสำวคว๊อก  ฮุยควอง 215 585 - - 800 

4   นำยจอห์น  ทอมพ์สัน  287 - 215 - 502 

5   นำยจรูญ อินทจำร 30 - - - 30 

6   นำงสำวชุง ฮอย  ซี เอลซ่ี 233 657 - - 890 

7   นำยชำติศิริ  โสภณพนิช 233 - - - 233 

8   นำยณัฐดนัย อินทรสุขศร ี 238 - 177 18 433 

9   ดร. วิษณุ   เครืองำม 178 - - - 178 

10 นำยวรชัย   พิจำรณ์จิตร 323 693 - 36 1,052 

11 นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย ์ 220 - - - 220 

12 ดร. ศิริ  กำรเจริญด ี 287 - 657 36 980 

13 นำยศิริธัช โรจนพฤกษ ์ 30 - - - 30 

14 นำยศุภกรณ์   เวชชำชีวะ - - - - - 

15  นำยเอกฤทธิ์   บุญปิต ิ 287 729 - - 1,016 

16  นำยฮู ยี เชียง โรบิน 269 621 - - 890 

 9,908   

ค่ำตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิของผู้บรหิำรในปีพ.ศ. 2557 เท่ำกับ 44.99 ล้ำนบำท     
ค่ำตอบแทนอื่นๆของผู้บรหิำร เชน่ เงินสมทบกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ เท่ำกับ 2.76 ล้ำนบำท 
 
 8.5  บุคลากร 

 บริษทัมีพนักงำนทัง้หมด (รวมสำยส่งและพนักงำนชั่วครำว) 1,268 คน เป็นพนักงำนบริหำร 10 คน พนักงำน
ปฏิบตัิกำร/บริกำร 955 คน สำยส่งและพนักงำนชั่วครำว 303 คน โดยในป ี2557 บรษิัทจ่ำยผลตอบแทนให้กับพนักงำน
ทั้งส้ิน 626.0 ล้ำนบำท ซ่ึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ คอมมิชช่ัน เป็นต้น 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
  คณะกรรมกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นคณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรหนึ่งคนหรือหลำยคน  หรือบุคคลอื่น  กระท ำหน้ำที่ใดๆ  แทน
คณะกรรมกำรได้ โดยให้ท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท กรรมกำรผู้ลงชื่อ
ผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบัน  คือ 

1. นำยสุทธิเกียรต ิจิรำธิวัฒน์  
2. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร  
3. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึง
คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรของบรษิัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 

คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเปน็ประธำนกรรมกำรบรหิำร โดยประธำน
กรรมกำรบริหำรจะต้องไม่เป็นผูบ้ริหำร หรือพนักงำนประจ ำของบริษทั  

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ย 
1. นำยสุทธิเกียรต ิ จิรำธิวัฒน์   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง 
3. นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซ่ี 
4. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 
5. นำยเอกฤทธิ ์บุญปิต ิ 
6. นำยฮู ยี เชียง 
โดยม ีนำยภัค เพ่งศร ีประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงนิ และเลขำนุกำรบริษทั เปน็เลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบริหำร 
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรจะก ำหนดหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ัดกำร และมีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบในเรื่องต่ำงๆ 

ดังต่อไปนี ้
1.  ติดตำมก ำกับดูแลผลกำรด ำเนนิกำรของบรษิัท และบริษทัย่อยเป็นประจ ำทุกเดือน 
2. อนุมัติค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกงบประมำณซ่ึงผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยมีจ ำนวน

เงินไม่เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท 
3. อนุมัติกำรเข้ำท ำกำรเปิดบัญชีกำรท ำสัญญำกับสถำบันกำรเงิน ตำมที่เหน็สมควร และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั 
4. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำยกำรจ้ำงงำน และอ ำนำจกำรอนุมตัิ 
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5. แต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดับสูงของบรษิทั ยกเว้น กรรมกำรผู้จัดกำร  และบรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท ประกอบด้วย 
1. ดร. ศิร ิกำรเจริญด ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยจอหน์ ทอมพ์สัน                 
3. นำยณัฐดนัย  อินทรสุขศร ี
โดยม ีนำงภัทริกำ  ชุติชูเดช  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน

ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประเมนิควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษทั และบริษัทย่อยอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
2.  กำรควบคุมภำยใน 

1) ประเมินประสิทธิภำพของฝ่ำยบริหำรในกำรส่งเสริมให้มี  “สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม” ที่
เหมำะสมโดยกำรส่ือสำรถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในและกำรจัดกำรกับควำมเส่ียง และด้วย
กำรท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำพนักงำนเข้ำใจถึงหน้ำที่และควำม รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่ำงดี 

2) พิจำรณำประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอ ของกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินรำยไตร
มำส และงบกำรเงินประจ ำปี รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำร
ควบคุมระบบสำรสนเทศของบริษัท 

3) พิจำรณำว่ำฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรประเมินและควำมคุ้มครองควำมสูญเสียและควำม
ปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบกำรปฏิบัติกำร รวมทั้งแผนฉุกเฉินส ำหรับกรณีที่ระบบกำรเงิน
และกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของบริษัทล้มเหลวอย่ำงไร 

4) ติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตได้แนะน ำมำ 

3. รำยงำนทำงกำรเงิน 
3.1 ทั่วไป  

1) ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน  และกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ผลเป็นอย่ำงไร 

2) ปรึกษำหำรือกับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตถึงกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นหรือที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงกำรกระท ำผิดกฎหมำย ควำมบกพร่องในกำรควบคุมภำยใน หรือประเด็นอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน 
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3) สอบทำนประเด็นทำงบัญชีที่ส ำคัญและประเด็นเกี่ยวกับกำรรำยงำนต่ำงๆ  รวมถึง ประกำศ
ข้อบังคับในทำงวิชำชีพและทำงกฎหมำยล่ำสุด และท ำควำมเข้ำใจถึงผลกระทบที่มีต่องบกำรเงิน 

4) สอบถำมฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและควำม
เสียหำยที่มีนัยส ำคัญที่อำจจะเกิดขึ้นและแผนในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

5) สอบทำนประเด็นในทำงกฎหมำยที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงส ำคัญต่องบกำรเงิน 
3.2 งบกำรเงินประจ ำป ี

1)  สอบทำนงบกำรเงินประจ ำปีว่ำถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รบัทรำบแล้ว รวมทั้งประเมนิว่ำงบกำรเงนิดังกล่ำวไดส้ะท้อนให้เหน็ถึงหลักกำร
บัญชีที่เหมำะสมแล้วหรือไม ่  

2) ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในรำยกำรที ่ซับซ้อน และ/หรือผิดปกต ิ
3) ให้ควำมส ำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดลุยพินิจตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำที่แทจ้ริงของสินทรัพย์และหนี้สิน 

กำรค้ ำประกัน ภำระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือส่ิงแวดล้อม กำรตั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยที่
เกิดจำกกำรฟ้องร้อง ภำระผูกพันและภำระหนี้สินอื่นใดที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

4) ประชุมร่วมกับผูบ้ริหำรและผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เพื่อสอบทำนงบกำรเงินและผลของกำร
ตรวจสอบ รวมทั้งปัญหำที่ได้ พบ 

5) ให้ค ำแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อน ำเสนองบกำรเงินใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรอง 
3.3 งบกำรเงินรำยไตรมำส 

ประเมนิว่ำงบกำรเงินรำยไตรมำสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีควำมถูกต้องตำมควร รวมทั้ง
รับทรำบค ำอธิบำยจำกฝ่ำยบริหำร  ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เกี่ยวกับผลกำร
ด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำส่วนทำงกำรเงิน ซ่ึงสืบเนื่องจำกกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรบันทึกบัญชีของบริษทั เหตุกำรณ์หรือรำยกำรผิดปกต ิและกำรควบคุมด้ำนกำรเงินและกำร
ปฏิบตัิงำน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมำะสม 

4. กำรตรวจสอบภำยใน 
1) สอบทำนกิจกรรมและโครงสร้ำงของสำยงำนตรวจสอบภำยในเพือ่ให้เชื่อมั่นได้ว่ำสำยงำนตรวจสอบ

ภำยในจะสำมำรถปฏิบตัิงำนได้โดยอิสระ ปรำศจำกข้อจ ำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล 
2) เพื่อส่งเสริมควำมเปน็อิสระของสำยงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติ

กำรสรรหำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำยและกำรเลิกจ้ำงของผู้อ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยในเปน็ประจ ำทุกปี 

3) สอบทำนประสิทธิผลของสำยงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำปจัจัยที่มผีล
ต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัตงิำนรวมทั้งกระบวนกำรรำยงำนและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตัิงำน
ของสำยงำนตรวจสอบภำยใน 

4) ประชุมเปน็กำรส่วนตัวกับผู้อ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน ในเรื่องที่เห็นสมควร 
5) ดูแลเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำ ผูบ้ริหำรได้รบัและปรึกษำหำรือผลกำรตรวจสอบและค ำแนะน ำที่

ส ำคัญในระยะเวลำอันควร 
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6) ดูแลให้เกดิควำมเชื่อมั่นว่ำฝ่ำยบรหิำรได้มีกำรด ำเนินกำรซ่ึงเป็นผลมำจำกค ำแนะน ำของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ในระยะเวลำอันควร 

7) ดูแลให้เกดิควำมเชื่อมั่นว่ำ สำยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรแบง่ปันข้อมูลให้แก่ผู้ใหบ้ริกำรจำก
ภำยนอกที่บริษทัว่ำจ้ำงมำ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต ที่ปรึกษำ เป็นต้น ในกำรใหค้วำมเชื่อมั่น 
หรือใหค้ ำปรึกษำ เพื่อใหเ้กิดควำมครอบคลุมอย่ำงเหมำะสม และลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 

5. ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต 
1) ดูแลให้เกดิควำมเชื่อมั่นไดใ้นเรื่องควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต คณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่อำจขดัต่อประสิทธิภำพและกำรปฏบิัติงำนในทำงวิชำชีพของ
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต 

2) พิจำรณำขอบข่ำยของบริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับบริกำรใหค้ ำปรึกษำทัง้หมดที่บรษิัทได้ว่ำจ้ำงมำ 
3) อนุมัติบริกำรอื่นใดที่ไม่ใช่งำนตรวจสอบซึ่งกระท ำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
4) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
5) สอบทำนขอบเขตและวิถีทำงของกำรสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเสนอมำและด ำเนินกำรให้

เชื่อมั่นได้ว่ำจะไม่มีกำรก ำหนดขอ้จ ำกัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่สมเหตุสมผล 
6) สอบทำนผลกำรปฏิบัตงิำนของผูส้อบบัญชีรับอนญุำต 
7) ติดตำมกำรปฏบิัติตำมจรรยำบรรณของส ำนักงำนผู้สอบบญัชี และดูแลว่ำมีกำรคิดค่ำสอบบัญชีอย่ำง

สมเหตุสมผล 
8) สอบถำมถึงระดับกำรประสำนงำนระหว่ำง ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตและผู้ตรวจสอบ ภำยในเพื่อทีจ่ะ

เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมแก่สถำนกำรณ์  
9) จัดให้มีกำรประชุมเฉพำะกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มฝี่ำยบรหิำรเข้ำร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง 
10)  ดูแลเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบและค ำแนะน ำ

ในเวลำอันสมควร 
11)  สอบทำนหนงัสือรับรองที่ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งออกใหผู้้สอบบัญชีรับอนุญำตและให้ควำมสนใจใน

ประเด็นที่ไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำน  
12) สอบทำนหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนญุำตและติดตำมว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้อบ

ช้ีแจงผลกำรตรวจสอบ และค ำแนะน ำของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ในระยะเวลำอันควร 
13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจพบกรณีที่น่ำสงสัยว่ำ กรรมกำรบริษัท ผู้บรหิำร หรือผู้มหีน้ำที่

รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติทำงกฎหมำย 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบในทันทีเพื่อจะได้มีกำรสอบสวนกรณีดังกล่ำวโดยมิชักช้ำ 

6. กำรดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ 
1) สอบทำนประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลกำรปฏบิัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ กำรสืบสวน

กำรทุจริตและกำรติดตำมของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรทจุริต รวมทั้งกำรลงโทษทำงวินัย และกำรไม่
ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎระเบยีบต่ำงๆ 

2) รับรำยงำนเกี่ยวกับประเดน็ในทำงกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรและ/หรือสำยงำน
ตรวจสอบภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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3) สอบทำนให้เปน็ที่พอใจว่ำได้มีกำรพิจำรณำประเด็นในทำงกฎหมำยในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
แล้ว 

4) สอบทำนผลกำรตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยรำชกำรที่มีหนำ้ที่ก ำกับดูแล 
5) รำยงำนผลกำรสอบสวนเบื้องตน้ของกรณีที่น่ำสงสัยเกี่ยวกับกำรทีก่รรมกำรบริษัท ผู้บรหิำร หรือผูม้ี

หน้ำที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ได้กระท ำกำรอันเปน็กำรฝ่ำฝืนบทบัญญตัิทำง
กฎหมำย ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยในเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ 

7.  กำรดูแลให้ปฏิบัตติำมนโยบำย วิธีปฏิบัตงิำนและจรรยำบรรณของบริษทั 
1) ดูแลเพื่อใหเ้ชื่อมั่นได้ว่ำได้มีกำรจดัท ำนโยบำย วิธีปฏบิัติงำนและจรรยำบรรณของบริษทัไว้เปน็ลำย

ลักษณ์อักษร และด ำเนินกำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏบิัต ิ
2) ประเมนิฝ่ำยบรหิำรได้ท ำตนเป็นตัวอย่ำงโดยกำรส่ือสำรถึงควำมส ำคัญของนโยบำยวิธีปฏบิัติงำน

และจรรยำบรรณรวมทัง้แนวทำงในกำรประพฤตปิฏิบตัิตนให้พนกังำนทุกระดบัรับทรำบหรือไม ่
3) สอบทำนขัน้ตอนกำรติดตำมประเมินผลกำรก ำกับดูแลให้ปฏบิัติตำมนโยบำย วิธีปฏิบัตงิำนและ

จรรยำบรรณ ของบรษิัท 
4) รับรำยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลใหป้ฏิบตัิตำม นโยบำย วิธีปฏิบัติงำน และ

จรรยำบรรณของบรษิัทจำกฝ่ำยบริหำร 
8.  กำรดูแลในกำรตรวจสอบข้อร้องเรียน 

1) ประเมนิประสิทธิผลของวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรของบรษิัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่ำงๆ  
2) สอบทำนระบบกำรร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมต่ำงๆ อันอำจไม่

เหมำะสม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับ 
3) ดูแลเพื่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำ บริษัทมขีั้นตอนกำรด ำเนนิกำรต่ำงๆ เพื่อให้มผีู้สอบสวนอิสระใน

ประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลอย่ำงเพียงพอ และให้มีกำรรำยงำนเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

9.  กำรรำยงำน 
1) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบถึงกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้

ค ำแนะน ำทีเ่หมำะสม อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2) เชื่อมั่นได้ว่ำคณะกรรมกำรบริษทัได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผล

กำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงมนีัยส ำคัญ 
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนครอบคลุมได้อย่ำงทั่วถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ

รำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ต่อผู้ถือหุน้ไว้ในรำยงำนประจ ำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรำยงำนดังนี้ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิทั 
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 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช ี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจกอ่ให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พบมำจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมกฎ

บัตร 
 รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรได้รบัทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
10. อื่นๆ 

1) ปฏิบตัิหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก ำกับดแูลอ่ืนใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทร้องขอ 
2) จัดให้มีกำรสืบสวนพิเศษ หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้ช ำนำญกำรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในกรณีที่จ ำเป็น 
3) สอบทำนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอขออนุมัตติ่อ

คณะกรรมกำรบริษทั 
4) ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย 
1. นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. ดร. ศิร ิกำรเจริญด ี 
3. นำยณัฐดนัย  อินทรสุขศร ี
โดยม ีนำยภัค เพ่งศรี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงนิและ เลขำนุกำรบริษทั เปน็เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร

หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สอบทำน ประเมนิ และแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท

ในเรื่องเกี่ยวกับ 
1. กระบวนกำรประเมินคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริษัท 
2. จ ำนวนและคุณสมบัตทิี่เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ 
3. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
4. กำรเสนอผู้ที่มคีุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตัง้เปน็กรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
5. นโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและบ ำเหนจ็ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรย่อยชุด

ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั 
6. กำรจัดให้มีกำรประกันภัยผูบ้ริหำรให้กับคณะกรรมกำร และผู้บรหิำรระดับสูงของบรษิัท 
7. แผนกำรสืบทอดกำรด ำรงต ำแหนง่ และกระบวนกำรสรรหำ กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บรหิำรระดบัสงู ซ่ึง

จะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จดักำร ตำมล ำดับ 
8. กระบวนกำรประเมินกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงซึ่งจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร

และกรรมกำรผู้จัดกำร ตำมล ำดับ 
9. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ซ่ึงจะด ำเนินกำรโดยคณะ

กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร ตำมล ำดับ 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ฝ่ำยบริหำรยังไดจ้ัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำรย่อยของฝ่ำยบรหิำร เพื่อท ำ

หน้ำที่ดงัต่อไปนี ้
1. จัดท ำนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำยบริหำรพจิำรณำ 
2. คัดเลือกวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
3. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
4. เสนอกำรบริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรกำรควบคุม และแผนปฏบิัติงำนให้ฝ่ำยบริหำร  
5. ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. รำยงำนต่อฝ่ำยบรหิำร 
7. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหเ้หน็ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่พนักงำนทุกระดบั 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน จำก
จ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทั้งหมด 3 ท่ำน เป็นคณะกรรมกำรที่คัดสรรบุคคลที่จะ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง โดยพิจำรณำคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่ เป็นไปตำม
ข้อบังคับบริษัท และคุณสมบัติที่ส ำนักงำนณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

  ตำมข้อบังคับของบริษัทกำรแต่งตั้งกรรมกำรผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่ำเป็นผู้ถือหุ้น 
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอำจลงคะแนนเสียงได้เท่ำกับจ ำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทน

ในต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงเท่ำนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อำจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคล
ใดๆ เกินกว่ำหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้กับบุคคลใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลำก
เพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม ให้
กรรมกำรคนที่ได้อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมกำรผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
 ในกรณีที่ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรมี
มติแต่งตั้งบุคคลขึ้นด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ว่ำง เว้นแต่วำระในต ำแหน่งของกรรมกำรที่ว่ำงลงนั้นจะเหลือน้อย
กว่ำสองเดือน มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่จ ำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนกรรมกำรที่เหลืออยู่มีจ ำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมกำรที่
เหลืออยู่จะกระท ำกำรในนำมของคณะกรรมกำรได้เฉพำะกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อท ำกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำมำ
แทนกรรมกำรที่ว่ำงลงเท่ำนั้น และกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องกระท ำภำยในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จ ำนวน
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กรรมกำรว่ำงลง ซ่ึงท ำให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่ว่ำงลงจะด ำรง
ต ำแหน่งได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำที่กรรมกำรที่ว่ำงลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท ในเรื ่องเกี ่ยวกับ
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 
 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส ำเนำใบหุ้นและหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นที่
ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน หนังสือเดินทำง หรือหนังสือส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ำม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะ
ส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษัท ซ่ึงได้น ำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท 
 กำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงอยู่ภำยใต้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร  ยกเว้น
ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปฏิบัติกำร และบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์  ซ่ึงต้องน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 
 
 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ 
 บริษัทมิได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเกินกว่ำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่ส ำนักงำนณะ
กรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำรหรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
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หนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่อ
อีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป 
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท และ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระแล้วกรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 

โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
จ ำนวนและคุณสมบัติที่ เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกำรเสนอผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  บริษัทได้จัดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม โดยวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และรำยงำยต่อฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  และ
มอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันด้วย 
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 9.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัท และบริษัทจะ
น ำเสนอสรุปรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 
 
 9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee) 

รำยกำรที่ ช่ือบริษัท ช่ือผู้สอบบัญชี ค่ำสอบบัญชี (บำท) 
1 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  

(โดยนำยณรงค์ พันตำวงษ์) 
1,100,000 

2 บริษัทโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ำกัด บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 

585,000 

3 บริษัท โพสต์-เอซีพี จ ำกัด บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 

295,000 

4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด 
 
บริษัท โพสต์ ทีวี  จ ำกัด 
 
บริษัท โพสต์ นิวส์ จ ำกัด 
 
บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 
 
บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ำกัด 
 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
(โดยนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ) 

50,000 
 

295,000 
 

50,000 
 

40,000 
 

40,000 

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 2,455,000 
 
ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) 

    รำยกำรที่ ช่ือบริษัทผู้จ่ำย 
ประเภทของ 
งำนบริกำรอื่น  
(non-audit service) 

ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น 
ส่วนที่จ่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ำยในอนำคต 

    -ไม่มี – -ไม่มี – 
รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอื่น (non-audit fee) -ไม่มี –   -ไม่มี - 

  

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอื่นๆ  



 - 45 - 

บริษัทพยำยำมปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี 2555 ซ่ึงจัดท ำโดยศูนย์
พัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน  ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard โดยมีหลักกำรแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีกำรก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีล่วงหน้ำ  และได้แจ้ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  เช่น กำรเลือกตั้ง
กรรมกำรบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อพิจำรณำก่อนล่วงหน้ำ ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจ ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน 
และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก และ แบบ ข แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส ำหรับคัส
โตเดียน สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก เว็บไซด์ของบริษัท 

อนึ่ง ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2557 นั้น มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 
5 ท่ำน โดยกรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้ำเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง บริษัทได้น ำเสนอ
รำยละเอียด และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกรรมกำรดังกล่ำว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกเหนือจำกที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่  โดยก ำหนดเวลำประชุม ในระหว่ำงเวลำท ำงำนปกติที่
อำคำรบำงกอกโพสต์  โดยจัดเตรียมที่จอดรถ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำง
พอเพียง อำคำรบำงกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ MRTสถำนีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
ในกำรออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ ส ำหรับติดหนังสือมอบ
ฉันทะไว้ให้ กับผู้ถือหุ้นด้วย 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2557 ม.ร.ว.ปรีดิยำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่ประธำนใน
ที่ประชุม โดยประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำส ำหรับกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใน
กำรแสดงควำมเห็น และซักถำมข้อสงสัยได้ในแต่ละวำระ โดยกรรมกำรที่เข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้มีจ ำนวนกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงรวมถึงประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทได้ก ำหนดขั้นตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพิ่มเติมและ
เสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ซ่ึงจะจัดขึ้นเป็นปกติใน
เดือนเมษำยน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพิ่มเติม  และ/
หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะ ต้องห้ำมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท จะต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

• ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
• แสดงหลักฐำนกำรถือครองหลักทรัพย์ เช่น ส ำเนำใบหุ้น และหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท

หลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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• แสดงหลักฐำนกำรแสดงตน เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน หนังสือเดินทำง หรือหนังสือส ำคัญต่ำงๆ ของ
บริษัท 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องน ำส่งแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี เพิ่มเติม และ/
หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท  มำยังเลขำนุกำรบริษัทภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้ บริษัท  
คณะกรรมกำรย่อยของคณะกรรมกำร ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมกำรของบริษัท มีเวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบ และ
พิจำรณำควำมเหมำะสม ก่อนกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีต่อไป  

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ก ำหนดรำยละเอียดในกำรออกเสียงแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และ
ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัทได้จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
จัดให้มีกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  และในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร  บริษัทได้ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะเป็นรำยกรรมกำรอย่ำงชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียง พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคลได้ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระกำรประชุม โดย
บริษัทจะเก็บเฉพำะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ใน
กรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง 

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกครั้ง 

3.  บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีร ะหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำร

เงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่ำน ผู้ซื้อส่ือโฆษณำ พนักงำนของ
บริษัท ผู้จัดจ ำหน่ำย เจ้ำหนี้ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  

ผู้ถือหุ้น 
บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดก ำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำที่ เหมำะสมในระยะยำว 

บริษัทจะเก็บผลก ำไรบำงส่วนเพื่อคืนหนี้สถำบันกำรเงินและลงทุนเพื่ออนำคตของบริษัท   เงินก ำไรที่เหลือจะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล 

ผู้อ่ำน 
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ได้พัฒนำกลำยเป็นหนึ่งในผู้น ำของ

หนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำอังกฤษในแถบภำคพื้นเอเชีย อันเนื่องมำจำกควำมไว้วำงใจ และควำมนับถือที่ได้รับจำก
ผู้อ่ำน ทั้งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจำกอุดมกำรณ์ที่ยึดมั่นมำยำวนำน ในกำรรำยงำนและวิเครำะห์ข่ำวอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
และเป็นกลำงซ่ึงขนบธรรมเนียมดังกล่ำวได้เปลี่ยนมำเป็นหลักจรรยำบรรณครบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของ
บริษัทได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ และล่ำสุด M2F 

บริษัทด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนอย่ำงเสมอ เพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรกำรบริโภคข่ำวสำร
จึงท ำให้สำมำรถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้อ่ำน 

นอกจำกนี้บริษัทยังมีภำระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่ำนและสมำชิก
อย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้ซื้อส่ือโฆษณำ 
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บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนกำรพิมพ์อย่ำงต่อเนื่องซ่ึงมีผลให้คุณภำพของหนังสือพิมพ์และ
โฆษณำของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นล ำดับ นอกจำกนี้บริษ ทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรตลอดปีเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ซื้อ
ส่ือโฆษณำได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่ำนและลูกค้ำของบริษัทได้โดยตรง กำรปรับโครงสร้ำงของกองบรรณำธิกำรช่วย
ให้บริษัทขยำยกำรเสนอข่ำวผ่ำนส่ือต่ำงๆหลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น นอกจำกนี้ยังช่วยให้บริษัทสำมำรถขำยส่ือโฆษณำได้
ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ และอื่นๆได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

พนักงำน 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร

พัฒนำและขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพิ่มเติมจำกส่ือส่ิงพิมพ์พื้นฐำนมำเป็นธุรกิจมัลติมีเดีย ท ำให้ต้องเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรของบริษัทมำกพอสมควร โดยในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนนั้น บริษัทจัด
ให้มีกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ให้กับพนักงำน มำกกว่ำ 50 หลักสูตร โดยจะเป็นกำรอบรมโปรแกรมไมโคร
ซอพท์รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย ส ำหรับนักข่ำว หลักสูตรกำรเขียนและรำยงำนข่ำว  หลักสูตรด้ำน
ภำษำพม่ำเพื่อเตรียมรองรับกำรเปิด AEC และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

บริษัทจัดให้มีระบบประเมิณผลงำนประจ ำปี และจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนตำมผลงำน 
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลในกำรตรวจสอบข้อร้องเรียน  หรือกำรแจ้ง

เบำะแส ได้แก่ กำรสอบทำนขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน   กำรสอบทำนระบบกำร   
ร้องเรียนเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุม และอื่นๆ ให้เป็นควำมลับและกำรด ำเนินกำรให้มีกำรสอบสวน และ
ติดตำมผลอย่ำงเพียงพอและให้รำยงำนเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทรำบ 

ผู้จัดจ ำหน่ำย 
ช่องทำงส ำคัญช่องทำงหนึ่งในกำรจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ได้แก่ ผู้จัดจ ำหน่ำย และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่ม

จ ำนวนผู้จัดจ ำหน่ำยทั้งในกรุงเทพ และต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่องซ่ึงมีผลโดยตรงต่อกำรเพิ่มขึ้นของยอด ขำย
หนังสือพิมพ์ 

ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบริษัทจัดให้มีค่ำนำยหน้ำ ส่วนลด และระยะเวลำกำรช ำระเงินที่เหมำะสมแก่ผู้จัด
จ ำหน่ำยและแผงหนังสืออย่ำงเหมำะสม โดยพนักงำนของบริษัทได้ติดต่อประสำนงำนกับผู้จัดจ ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ในกำรเพิ่มยอดจัดจ ำหน่ำย และลดยอดหนังสือคืน 

เจ้ำหนี้ 
บริษัทมีธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง ธุรกรรมดังกล่ำวได้แก่เงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและ

ระยะยำวกำรออกหนังสือค้ ำประกัน และกำรออก เล็ตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่ังซ้ือกระดำษ
หนังสือพิมพ์จำกต่ำงประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจำกธนำคำร และส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะ
ส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยำวที่เหมำะสม กำรกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน บริษัทติดตำมและปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ของเงินกู้ยืมอย่ำงเคร่งครัด 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทั บรษิัทในเครือ และมูลนิธบิำงกอกโพสต์ร่วมกันท ำกิจกรรมระดมเงนิบรจิำคเพื่อเปน็ทุนในกำร

ช่วยเหลือในด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินกจิกรรมเหล่ำนี้อย่ำง
จริงจัง โดยต้องกำรให้เยำวชน และผู้ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องได้แก่ “The 2014 Bangkok Post - 
Black Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner”  “SCG-Bangkok Post Foundation Smart Orphans English Camp 
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2014” “The 6th Bangkok Post International Mini Marathon 2014” “The 6th Bangkok Post Charity Wine Dinner” 
และ “Rhapsody in Colour” เป็นต้น 

4.  กำรเปิดเผยข้อมูล และควำมโปร่งใส 
ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลอันได้แก่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

และรำยงำนประจ ำปี ผ่ำนช่องทำงของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีควำมตั้งใจที่จะให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้เผยแพร่
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดท ำแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพิ่มเติม  และแบบเสนอบุคคลเข้ำรับ
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อควำมโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิได้อย่ำงเต็มที่ 

บริษัทได้เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ไว้ในรำยงำนประจ ำปีเรื่อง
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร  ส ำหรับจ ำนวนครั้งของกำรประชุม และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม ได้
แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี เรื่องบันทึกกำรเข้ำประชุมประจ ำปี  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับ
คณะกรรมกำรของบริษัท  เป็นจ ำนวนรวมส ำหรับปีนั้นๆ  โดยกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทนจ ำนวนดังกล่ำวให้แก่
กรรมกำรแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตำมแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละ
คนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี  เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

5.  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
5.1  โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
บริษัทมีกรรมกำร 14 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ส ำหรับวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

นั้น ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำม โดยให้กรรมกำร
ที่ได้อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมกำรที่ออกไปนั้น จะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้ก ำหนด
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ เกินกว่ำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด กล่ำวโดยสรุปคือ กรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ  1 และต้องไม่เป็น
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ไม่เป็นลูกจ้ำงหรือพนักงำน  หรือที่ปรึกษำที่ได้รับผลตอบแทนประจ ำจำกบริษัท  ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทอันอำจเป็นกำร ขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิสระ  

บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งและประวัติของกรรมกำรทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทรำบโดย
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี เรื่องโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทแยกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออก
จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจอย่ำงไม่จ ำกัด  โดยคณะกรรมกำร
แต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร  และมิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำน  หรือสมำชิกใน
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ของบริษัท  

บริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท ในส่วนของกำรให้ค ำแนะน ำ
ด้ำนกฎหมำย กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 
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5.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้เป็นไป
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

• กำรประเมินคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริษัท   
• พิจำรณำกระบวนกำรสรรหำ จ ำนวน และคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรอิสระ    
• กำรเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
• ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร

ย่อยชุดต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท 
• พิจำรณำให้มีกำรประกันภัยผู้บริหำร ให้กับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
• พิจำรณำแผนกำรสืบทอดกำรด ำรงต ำแหน่งและกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร

ระดับสูง ซ่ึงจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรตำมล ำดับ 
• พิจำรณำกระบวนกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร  และเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซ่ึงจะด ำเนินกำร

โดยคณะกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ตำมล ำดับ 
• ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร  และผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงจะ

ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรตำมล ำดับ 
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

จึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน  2 ท่ำน และกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรจ ำนวน  1 ท่ำน และเพื่อให้กำรท ำ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำงำนเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
จึงมิได้ด ำรงต ำแหน่งประธำน หรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

5.3  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท  และมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  และติดตำมดูแลให้คณะ
ผู้บริหำรด ำเนินงำนตำม นโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำหลัก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร และพนักงำนบริษัท 

5.4  กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นกำรล่วงหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำร ทุกคนทรำบก ำหนดกำรดังกล่ำวทั้งปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและ
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 

ในเบื้องต้น  บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุก 3 เดือน  และจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร ในเดือนที่มิได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ซ่ึงจะท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
ก ำกับควบคุม และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร เป็นผู้พิจำรณำเรื่องเพื่อเข้ำสู่วำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรแต่ละคนก็มีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและควำมเห็นของตนเองให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
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บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมกรรมกำรพร้อมเอกสำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นเวลำล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน นอกจำกนี้ อำจมีเอกสำรเพิ่มเติมก็ให้น ำแจกในที่ประชุมเพื่อให้น ำอภิปรำยกันในที่ประชุมด้วย 

บริษัทได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่อง และกรรมกำรจะอภิปรำยกันอย่ำงรอบคอบโดย
ทั่วกัน นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรยังสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยปฏิบัติกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร เพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทรู้จักผู้บริหำรระดับสูงส ำหรับใช้ประเมิน  
และพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน 

บริษัทจัดท ำข้อมูลกำรติดต่อ  เช่น  โทรศัพท์  อี เมล์  ที่ เป็นปัจจุบัน  ให้แก่กรรมกำรของบริษัท  เพื่อ
คณะกรรมกำรสำมำรถติดต่อข้อมูลที่จ ำเป็นได้จำกประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏิบัติกำร หรือเลขำนุกำรบริษัท และเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้ติดต่อส่ือสำรกันเอง  ตำมต้องกำร โดยมิต้องผ่ำนฝ่ำยบริหำร
ของบริษัท 

5.5  กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินตนเองแล้ว  ส่วนคณะกรรมกำรของบริษัทยังมิได้

ด ำเนินกำรประเมินตนเอง 
5.6  ค่ำตอบแทน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนใหก้ับคณะกรรมกำรของบริษทั เป็นจ ำนวนรวมส ำหรับปีนั้นๆ 

โดยกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทนจ ำนวนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตำมแต่จะเห็นสมควร ซ่ึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท  ได้เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร  ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดภำยใต้แผนงำน
งบประมำณประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส 
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิัติกำร และ
ผู้บริหำรแต่ละคน 

5.7  กำรพัฒนำกรรมกำร และผู้บริหำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรฝึกอบรม และให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยจัดให้มีกำร

ฝึกอบรมและให้ควำมรู้ ซ่ึงอำจเป็นกำรภำยในบริษัท หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกด้วย ในปี นี้ บริษัทจัดอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำ และโปรแกรมไมโครซอพท์ ให้ผู้บริหำรและพนักงำน รวมทั้งจัดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำ
ร่วมหลักสูตรส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจั ดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   

ฝ่ำยบริหำรร่วมกับเลขำนุกำรบริษัท พยำยำมที่จะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  และแนะน ำ
บริษัทแก่กรรมกำรใหม่ 

บริษัทยังมิได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน  อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปฏิบัติกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำร และพยำยำมจะจัดให้มีกำรอบรมและพัฒนำผู้บริหำรตลอดปี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ำกัด (มหำชน) และมูลนิธิบำงกอกโพสต์ ยังคงมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็น
ธรรมและรับผิดชอบภำยใต้กรอบบรรษัทภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำสังคม ชุมชนท้องถิ่น และ
สภำพแวดล้อม ผ่ำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี อำทิ 

บำงกอกโพสต์ ไวน์ดินเนอร์กำรกุศล ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2557 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพ เพื่อหำรำยได้มอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์ น ำไปช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส 

บำงกอกโพสต์ ไวน์ดินเนอร์กำรกุศล ครั้งที่ 7จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 27 
ตุลำคม 2557 เพื่อน ำรำยได้มอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์ 

2014 บำงกอกโพสต์-แบล็คเมำท์เท่น แชริตี้ กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์กำรแข่งขันกอล์ฟและงำนเลี้ยงอำหำร
ค่ ำกำรกุศล จัดโดยมูลนิธิบำงกอกโพสต์ ร่วมกับ แบล็คเมำท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน เมื่อวันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2557 ณ 
แบล็คเมำท์เท่น กอล์ฟคลับ หัวหิน รำยได้ส่วนหนึ่งถูกน ำไปสร้ำงห้องสมุด ห้องเรียน 2 ห้อง อำคำรเอนกประสงค์ 
และโครงกำรเลี้ยงเป็ดของ 4 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ นอกจำกนี้ มีนักเรียน 18 คนจำก 3 
โรงเรียนนี้ได้รับทุนกำรศึกษำจำกมูลนิธิบำงกอกโพสต์ 

 “Rhapsody in Colour” โดย วีรนต บุรณศิริ เป็นงำนแสดงนิทรรศกำรภำพวำดเพื่อกำรกุศล จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 
11-14 มีนำคม 2514 ซ่ึงรำยได้ส่วนหนึ่งจำกนิทรรศกำรนี้มอบให้มูลนิธิบำงกอกโพสต์ เพื่อสมทบกองทุนกำรศึกษำ
ให้กับเด็กด้อยโอกำส 

SCG-Bangkok Post FoundationSmart Southern Teen English Camp 2014โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ จัดโดย เอส
ซีจีและมูลนิธิบำงกอกโพสต์ ส ำหรับนักเรียนจำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ ยะลำ นรำธิวำส และปัตตำนี 
ระหว่ำงวันที่ 11-25 ตุลำคม 2557 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำเทคนิคและทักษะกำรเรียนรู้ทำงภำษำอังกฤษ รวมทั้งฝึก
ทักษะทำงสังคม เรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน กำรสร้ำงควำมสำมัคคี และเข้ำใจประสบกำรณ์ชีวิตมำกขึ้น 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยในเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส บริษัทจึง

มุ่งเน้นให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดกำรกับควำมเส่ียงต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม  
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อ
ปฏิบัติงำนภำยใต้อ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่ปรำกฏในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหลักกำรกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่พิจำรณำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัท โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกสำยงำนตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด 
วัตถุประสงค์เพื่อจะเช่ือมั่นได้ว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัทเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องฝ่ำยจัดกำรจะได้รับเชิญ
ให้ เข้ำร่วมในกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ ส ำหรับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสำระส ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 
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สำยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆในบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อท ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนและกิจกรรมต่ำงๆ  ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกับดูแล 
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจัดกำร ทั้งนี้สำยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดยยึดถือกฎบัตรของสำย
งำนตรวจสอบภำยในและปฏิบัติตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซ่ึงรวมถึงจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในทำงวิชำชีพที่เป็นสำกล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน 

เพื่อส่งเสริมให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล สำยงำนตรวจสอบภำยในยังท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้กับฝ่ำยงำนต่ำงๆ โดยเริ่มจำกผู้ปฎิบัติงำน
จนถึงผู้บริหำรหน่วยงำน ซ่ึงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงจิตส ำนึกและจริยธรรมใน
กำรปฎิบัติงำน อีกทั้งยังส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อน ำไปสู่กำรควบคุมที่ดีขึ้น 

ในส่วนของกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบภำยใน สำยงำนตรวจสอบภำยในวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญตำมควำมเสี่ยงและค ำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำน สำยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะน ำเอำหลักวิชำกำรและวิธีกำรท ำงำนที่ เป็นระบบเข้ำมำใช้ในกำรสอบทำนประเมินผลเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนั้นสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมและรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำย
จัดกำรรับทรำบควำมคืบหน้ำเป็นระยะตำมสมควร 

ส ำหรับในปี 2557 สำยงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ เสนอแนะประเด็น และ รำยงำนผลให้กับ
ผู้บริหำรเพื่อน ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของแต่ละส่วนงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้กระดำษใน
กำรผลิตนิตยสำรของบริษัทโพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ในโครงกำรพิเศษของกองบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ M2F กำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอำคำรส ำนักงำนและโรงงำน
ให้มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น เป็นต้น ซ่ึงประเด็นดังกล่ำวได้ถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยจัดกำรเพื่อ
กำรพัฒนำต่อไป 

กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็นส่ิงส ำคัญที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในมีคุณภำพ ดังนั้น บริษัทจึงมีกำรสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ได้รับกำรพัฒนำทั้งใน
ด้ำนวิชำชีพกำรตรวจสอบและควำมรอบรู้ทำงธุรกิจ โดยกำรส่งเสริมผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร และร่วมกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำชีพตำมควำมเหมำะสม 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงกับรำคำตลำดหรือธุรกิ จที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. บริษทัโพสต์ อินเตอรเ์นช่ันแนล มีเดีย จ ำกัด 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร “แอล”“แอล เดคคอเรชั่น” “มำร์ธ่ำ สจวร์ต ลิฟว่ิง” 
 “ไซแอนซ์  อิลลัสเตรเต็ด” “ไซคลิ่ง” “ฟอร์บส”์  “ฟำสต์ไบค์” และ “แมรี แคลร์” 
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 
รำยกำรระหว่ำงกัน จ ำหน่ำยนิตยสำรให้กับ บรษิัท มลูค่ำ 40.4 ล้ำนบำท 
 ดอกเบี้ย 1.9 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษทัมูลค่ำ 67.0 ล้ำนบำท 
 เช่ำส ำนักงำนจำกบริษทัและค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง มูลค่ำ 7.9 ล้ำนบำท 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  อัตรำคงที่ส ำหรบัเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็นไปตำมรำคำตลำด 
 

2. บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร  
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษทัโพสต์ อินเตอรเ์นช่ันแนล มีเดีย จ ำกัดถือหุ้นร้อยละ 51 
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ไม่มี 
 

3. บริษทั โพสต์ นิวส์  จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรโทรทศัน ์
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 51 
รำยกำรระหว่ำงกัน ดอกเบี้ย 0.4 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษทัมูลค่ำ 6.1 ล้ำนบำท 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ อัตรำคงที่ส ำหรบัเงินกู้ยืม  
 

4. บริษทั โพสต์-เอซพีี จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยนิตยสำร “คลีโอ” 
ควำมสัมพันธ ์ บริษทัโพสต์ อินเตอรเ์นช่ันแนล มีเดีย จ ำกัดถือหุน้ร้อยละ 70 
รำยกำรระหว่ำงกัน จ ำหน่ำยนิตยสำรให้กับ บรษิัท มลูค่ำ 10.2 ล้ำนบำท 
 เช่ำส ำนักงำนจำกบริษทัและค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง มูลค่ำ 0.4 ล้ำนบำท 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ รำคำตลำด 
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5. บริษทั แฟลช นิวส์ จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตรำยกำรวิทยุ 
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 40 
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ไม่มี 
 

6. บริษทั โพสต์ ทีวี จ ำกัด(เดิมช่ือ บริษัท จอ๊บ จ๊อบ จ ำกัด) 
ลักษณะธุรกิจ ให้เช่ำช่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์และผลิตรำยกำรโทรทัศน ์
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จ ำกัด ถือหุน้ร้อยละ 100 
รำยกำรระหว่ำงกัน ขำยโฆษณำทำงโทรทัศนใ์ห้กบับริษัท 13.2 ล้ำนบำทซื้อโฆษณำจำกบริษัท 1.7 ล้ำนบำท 
 เช่ำส ำนักงำนจำกบริษทัและค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง มูลค่ำ 8.9 ล้ำนบำท 
 ดอกเบี้ย 1.8 ล้ำนบำทจำกเงินกู้ยืมจำกบริษทัมูลค่ำ 165.0 ล้ำนบำท 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ อัตรำคงที่ส ำหรบัเงินกู้ยืม ส่วนรำยกำรอื่นเป็นไปตำมรำคำตลำด 
 

7. บริษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย  จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ไม่มี 
 

8. บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จ ำกัด 
ลักษณะธุรกิจ ลงทุน 
ควำมสัมพันธ ์ บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 
รำยกำรระหว่ำงกัน ไม่มี 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ไม่มี
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13.  ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

13.1.1 ตำรำงแสดงงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ และ Common Size Ratio 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม                                         
                   หน่วย : ล้ำนบำท 

 ปี 2557 
 

%ต่อ 
สินทรัพย์ 
รวม 

ปี 2556 
 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2555 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2554 %ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย ์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 101.7 4.7 76.9 3.7 61.8 3.1 64.3 3.4 

 เงินลงทุนระยะส้ัน - - - - - - - - 

 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจน
ครบก ำหนด 

-ส่วนที่ถงึก ำหนดไถ่ถอนภำยใน
หนึ่งป ี

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธ ิ 652.2 29.8 649.9 31.2 662.2 33.4 457.7 24.5 

 ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - - - 

 สินค้ำคงเหลือ-สุทธ ิ 85.1 3.9 94.9 4.6 84.1 4.2 121 6.5 

 สิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - - - - 2.6 0.2 - - 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 97.5 4.4 87.4 4.1 106 5.3 69.2 3.7 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 936.5 42.8 909.1 43.6 914.1 46.1 712.2 38.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
 เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -  - - - - - - - 

 เงินลงทุนในบรษิัทย่อย - - - - - - - - 
 เงินลงทุนในบรษิัทร่วม-สุทธ ิ - - - - - - - - 
 เงินลงทุนระยะยำวอื่น - - - - - - - - 
 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์-สุทธ ิ 983.3 45.0 940.6 45.2 871 43.9 933.8 50 

 เงินมัดจ ำเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถำวร - - - - - - - - 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี          51.7 2.4           45.3 2.2          34.1 1.7 53.5 2.9 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 214.6 9.8 187.7 9.0 162.5 8.3 168.5 9.0 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1249.6 57.2 1173.6 56.4 1067.6 53.9 1,155.8 61.9 

  รวมสินทรัพย ์ 2,186.1 100.0 2,082.7 100.0 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ่) 
ณ 31 ธนัวาคม                                              

      หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2557 %ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2556 %ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2555 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2554 %ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนี้สินหมนุเวียน         

 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 448.0 20.5 396.8 19.1 233.5 11.8 50.6 2.7 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 402.5 18.4 154.0 7.3 148.7 7.5 162.1 8.7 

 ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี

 
241.7 

 
11.1 

 
100 

          
5.0 

 
100 

 
5.0      

 
122.5                      

 
6.6 

 ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งป ี
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

 
 
           4.8 
               - 

 
 

0.2 
- 

       
   
           4.3 
         87.3                

 
 

0.3 
4.1 

 
 

4.1 
101.3 

 
 

0.2 
5.1 

 
 

1.0 
78.8 

 
 

0.1 
4.2 

 ภำษีเงินไดค้้ำงจ่ำย 2.0 0.1 2.2 0.1 4.2 0.2 10.2 0.6 

 เจ้ำหนี้อื่น - - 57.7 2.8 38.6 1.9 59.7 3.2 

 ค่ำสมำชิกรอตัดบัญชี 77.1 3.5 78.7 3.8 75.0 3.8 69.6 3.7 

 หนี้สินหมนุเวียนอื่น 99.1 4.5 105.3 5.1 93.3 4.8 87.1 4.6 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1281.2 58.6 992.4 47.6 798.7 40.3 641.6 34.4 

หนี้สินไม่หมนุเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5.9 

 
 

0.3 

 
 

5.9 

 
 

0.3 
 เงินกู้ระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี

 
208.3 

 
9.5 

 
150 

 
7.2 

 
250 

 
12.6 

 
350 

 
18.7 

 ส ำรองผลขำดทนุในบริษทัร่วม 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-
สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี
ส ำรองผลประโยชนข์องพนักงำน 

 
 
 

           3.5 
         88.9 

 
 
 

           0.2 
           4.1 

- 
 
 

8.6 
         74.6    

- 
 
 

0.4 
         3.6   

- 
 
 

12.9 
69.9 

- 
 
 

0.7 
3.5 

- 
 
 

3.9 
  71.5 

                 
- 

 
            0.2 

3.8 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 300.7 13.8 233.2 11.2 338.7 17.1 431.3 23.0 

รวมหนี้สิน 1,581.9 72.4 1,225.6 58.8 1,137.4 57.3 1,072.9 57.4 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ่) 
ณ 31 ธนัวาคม                                             

    หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2557 %ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2556 %ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2555 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2554 %ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500 22.9 500.0 24.0 500.0 25.3 500.0 26.8 

 ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุต ิ

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 ก ำไรสะสม         

  จัดสรรแล้ว         

      ส ำรองตำมกฎหมำย 50.5 2.3 50.5 2.4 50.5 2.5 50.5 2.7 

  ยังไม่ได้จัดสรร 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม 

56.8 
 

(3.1) 

          2.6 
 

         (0.1) 

309.2 
 

(2.6) 

14.8 
 

        (0.1) 

287.6 
 

6.2 

14.5 
 

0.4 

241.2 
 

3.5 

12.9 
 

0.2 
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 604.2 27.6 857.1 41.2 844.3 42.7 795.2 42.6 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2,186.1 100.0 2,082.7 100.0 1,981.7 100.0 1,868.0 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม                           

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  ปี 2557 % ต่อ

รำยได้
รวม 

ปี 2556 % ต่อ 
รำยได้ 
รวม 

ปี 2555 
(ปรับปรุง-
ใหม่) 

% ต่อ 
รำยได้ 
รวม 

ปี 2554 % ต่อ
รำยได้
รวม 

รายได ้         

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,258.7 99.0 2,447.0 98.9 2,376.2 98.5 1,963.3 98.5 

 รำยได้อื่น 22.5 1.0 28.0 1.1 37.0 1.5 30.8 1.5 

รวมรำยได้ 2,281.2 100.0 2,475.0 100.0 2,413.2 100.0 1,994.1 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ต้นทุนขำยและบริกำร (1,739.8) (76.27) (1,690.3) (68.29) (1,657.5) (68.7) (1,332.8) (66.8) 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ 
บริหำร 

 
(678.6) 

 
(29.75) 

 
(601.8) 

 
(24.3) 

 
(560.6) 

 
(23.2) 

 
(529.9) 

 
(26.6) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (2,418.4) (106.02) (2,292.1) (92.6) (2,218.1) (91.9) (1,862.7) (93.4) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (137.2) (6.02) 182.9 7.4 195.1 8.1 131.8 6.6 

 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) 
   จำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้
เสีย 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และภำษีเงินได ้

 
(137.2) 

 
(6.02) 

 
182.9 

 
7.4 

 
195.1 

 
8.1 

 
131.8 

 
6.6 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ (28.4) (1.2) (25.0) (1.0) (26.3) (1.2) (24.6) (1.2) 

 ภำษีเงินได ้ (3.0) (0.1) (37.7) (1.5) (39.7) (1.6) (53.1) (2.7) 

  ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (14.2) (0.6) (7.4) (0.3) - - - - 

  ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัทย่อย 

 
0.5 

 
(0.0) 

 
8.8 

 
0.4 

 
(2.8) 

 
(0.1) 

 
(3.5) 

 
(0.2) 

ก าไรสุทธิส าหรับปีของผู้ถือหุน้
ของบริษัท 

 
(182.3) 

 
(8.0) 

 
121.6 

 
4.9 

 
126.3 

 
5.2 

 
50.6 

 
2.5 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) * (0.34)  0.26  0.25  0.10  

 
* จ ำนวนหุน้สำมัญออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 500 ล้ำนหุ้น (รำคำพำร์ 1 บำทต่อหุน้) 
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 13.1.2  ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน  ( ข้อมูลส ำหรับปี 2557) 

1. อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) 0.73 เท่ำ 
     1.2 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 0.66 เท่ำ 
   
2. อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์  
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินค้ำคงคลัง (Inventory Turnover) 

 
 

              26.55 

 
 

เท่ำ 
     2.2 Days Sales Outstanding   105.41 วัน 
     2.3 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (Fixed Asset Turnover)  2.30 เท่ำ 
     2.4 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Asset Turnover)  1.03 เท่ำ 
   
3. อัตรำส่วนหนี้สิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets) 72.36 % 
     3.2 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย  -4.81 เท่ำ 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อยอดขำย (Profit Margin on Sales) -7.99 % 
     4.2 Basic Earning Power -6.25 % 
     4.3 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets - ROA) -8.34 % 
     4.4 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
            (Return on Equity – ROE) 

 -30.18 % 

13.1.3  สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษทั โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ ำกัด 

                                                                                                                                                   (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี  2555 ปี 2554 

รำยได้รวม  440.6 328.3 294.7 284.7 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 443.7 343.2 240.0 231.8 
ก ำไรสุทธิ (3.1) (14.9) 54.7 52.9 
     
สินทรัพย์รวม 259.3 204.0 160.2 150.2 
หนี้สินรวม 173.6 115.1 56.4 59.7 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 85.7 88.9 103.8 90.5 
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บริษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ ำกัด 
                                                                                                                                                   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี  2555 ปี 2554 
รำยได้รวม  3.3 53.2 55.5 46.8 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 1.9 50.0 50.6 43.4 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ 1.4 3.2 4.9 3.4 
     
สินทรัพย์รวม 1.6 28.4 29.1 27.6 
หนี้สินรวม 3.1 31.4 35.1 38.5 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (1.5) (2.9) (6.0) (10.9) 

 
บริษทั โพสต์-เอซีพี จ ำกัด 

                                                                                                                                         (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี  2555 ปี 2554 

รำยได้รวม  167.0 178.0 194.1 176.8 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 118.3 118.5 130.9 117.0 
ก ำไรสุทธิ 48.7 59.5 63.2 59.8 
     
สินทรัพย์รวม 103.2 108.5 99.1 95.0 
หนี้สินรวม 50.9 44.4 43.9 32.5 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 52.3 64.1 55.2 62.5 

 
บริษทั โพสต์ นิว มีเดีย จ ำกัด 

                                                                                                                                         (หน่วย : บำท) 
 ปี 2557 ปี 2556* ปี  2555 ปี 2554 

รำยได้รวม  3 1 - - 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 25,041,553 222,224 - - 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (25,041,550)  (222,223) - - 
     
สินทรัพย์รวม 604 25,001,001 - - 
หนี้สินรวม 264,377 223,224 - - 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (263,773) 24,777,777 - - 

*บรษิัท โพสต์ นิว มีเดีย จ ำกัด จดทะเบียนนิติบคุคลในเดือน กันยำยน 2556 
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บริษทั โพสต์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

                                                                                                                                          (หน่วย : บำท) 
 ปี 2557 ปี 2556* ปี  2555 ปี 2554 

รำยได้รวม  3 1 - - 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 25,041,553  221,804 - - 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (25,041,550)  (221,803) - - 

     
สินทรัพย์รวม 604 25,026,001 - - 

หนี้สินรวม 263,957 247,804 - - 

ส่วนของผู้ถือหุน้ (263,353) 24,778,197 - - 

*บรษิัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ ำกัด จดทะเบียนนิตบิคุคลในเดือน กันยำยน 2556 
 

บริษทั โพสต์ ทีวี จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท จอ๊บ จ๊อบ จ ำกัด) 
                                                                                                                                     (หน่วย : บำท) 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี  2555 ปี 2554 
รำยได้รวม  33,931,816 46,459 61,156 61,169 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 153,511,265 1,817,692 53,345 52,485 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (119,579,449) (1,771,233)  7,811 8,684 
     
สินทรัพย์รวม 157,307,596 26,923,558 176,342 169,146 
หนี้สินรวม 253,607,596 3,644,109 100,660 101,275 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (96,300,000) 23,279,449 75,682 67,871 

 
 

บริษทั โพสต์ นิวส์ จ ำกัด 
                                                                                                                                    (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี  2555 ปี 2554 
รำยได้รวม  - 35.6 172.9 164.7 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 1.1 53.5 167.3 157.6 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (1.1) (17.9) 5.6 7.1 
     
สินทรัพย์รวม 6.9 8.6 44.7 65.3 
หนี้สินรวม 14.0 14.8 32.9 59.1 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (7.1) (6.1) 11.8 6.2 
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13.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และตั๋วเงิน  
 ไม่เคยออกหุน้กู้หรือตั๋วเงิน  และไม่มียอดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 
 
13.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

             (หน่วย : บำท) 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุน้ 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

1.21 
(0.34) 

- 

1.71 
0.26 
0.20 

1.69 
0.25 
0.16 

1.59 
0.10 
0.09 

หมำยเหตุ : จ ำนวนหุ้นสำมัญ 500 ล้ำนหุ้น (รำคำพำร์ 1 บำทตอ่หุ้น) 

 
13.4  อัตราการเตบิโต                               

งบกำรเงินรวม                
              (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2557 % + / - ปี 2556 % + / - ปี 2555 % + / - ปี 2554 % + / - 
สินทรัพย์รวม 2,186 +4.9 2,083 +5.1 1,982 +6.1 1,868 -0.6 
หนี้สินรวม 1,582 +29.0 1,226 +7.8 1,137 +5.96 1,073 +2.78 
รำยได้จำกกำรขำย 2,259 -8.33 2,447 +2.9 2,376 +21.04 1,963 +8.15 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนนิงำน 2,418 +5.50 2,292   +3.34 2,218 +19.06 1,863 +7.56 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (182) -149.1 122 -3.17 126 +147.06 51 -38.55 

 
 

งบกำรเงินบรษิัท              
                                                                         (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2557 % + / - ปี  2556 % + / - ปี  2555 % + / - ปี2554 % + / - 
สินทรัพย์รวม 2,006 +4.65 1,917 +6.15 1,806 +6.49 1,696 -2.14 
หนี้สินรวม 1,454 +27.88 1,137 +7.57 1,057 +8.30 976 +2.85 
รำยได้จำกกำรขำย 1,809 -14.21 2,066 +3.35 1,999 +27.90 1,563 +2.63 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนนิงำน 1,964 +3.97 1,889 -1.56 1,919 +24.21 1,545 +3.83 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ (158) -120.6 131 +20.18 109 +263.33 30 -57.14 
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14.  บทสรุปและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 ภาพรวมธุรกิจ 

 ตำรำงแสดงกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในส่ือประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2553-2557 
 (ที่มำ: บริษทัเนลสัน ประเทศไทย) 

 
ประเภทของส่ือ 2553 2554 2555 2556 2557 

 (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
โทรทศัน ์ 60,766 62,238 68,105 69,249 63,775 
เคเบิลทีวี – – – – 6,546 
ทีวีดิจิตอล – – – – 12,726 
หนังสือพิมพ์ 18,448 17,723 18,604 19,243 16,276 
ภำพยนตร์ 5,987 7,224 7,906 5,369 4,352 
วิทยุ 6,113 5,918 6,358 6,321 5,610 
นิตยสำร 5,709 5,848 5,626 5,706 4,857 
ส่ือกลำงแจ้ง 3,851 4,278 4,544 4,167 3,989 
คมนำคม 2,187 2,643 2,960 3,529 3,813 
ภำยในอำคำร 1,121 1,618 2,732 2,656 1,970 
อินเทอรเ์น็ต 290 470 573 877 950 
รวมทั้งหมด 104,471 107,960 117,406 117,118 124,860 

 ภำยหลังกำรส้ินสุดควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในกรุงเทพมหำนครในช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคม 2553 ยอด
กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำได้กลับมำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นไปตำมเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ดีขึ้น ยกเว้น
ในช่วงวิกฤติกำรณ์น้ ำท่วมในไตรมำสส่ี ปี 2554 ลูกค้ำได้ยกเลิกและเลื่อนกำรจองโฆษณำในหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่ช่วง
ครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลำคมจนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2554ต่อมำ ในปี 2555 ยอดกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำโดยรวม
กลับมำเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยโตขึ้นร้อยละ8.75 และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไปตลอดช่วงสำมไตรมำสแรกของปี 2556 กำร
ใช้จ่ำยกำรโฆษณำทั้งหมดในทุกหมวดหมู่ ยกเว้นทีวีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ต ลดลงในปี 2557 ขณะที่ยอดกำรใช้จ่ำย
กำรโฆษณำทำงโทรทัศน์รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่งผลให้ยอดกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำรวมทั้งหมดโตขึ้นร้อยละ 
6.6 ในปี 2557  

 
 กำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกบัปี 2556 ที่โตขึ้นรอ้ยละ 3.4 
 กำรใช้จ่ำยโฆษณำในประเภทสื่อนิตยสำรที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ในปี 2556 แต่ลดลงร้อยละ 14.9 ในปี 2557 
 แม้ว่ำยอดใช้จ่ำยกำรโฆษณำรวมทั้งหมดทำงโทรทศันจ์ะโตขึ้นร้อยละ 19.9 ในปี 2557 แต่ยอดกำรใช้จ่ำยกำร
โฆษณำรวมทั้งหมดในฟรีทีวีลดลงร้อยละ 7.9 อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเปิดตัวของช่องทีวีดจิิตอล 
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ยอดจัดจ ำหน่ำย 
 รำยได้จำกกำรโฆษณำเริ่มลดลงในเดือนตุลำคม 2556 เนื่องจำกมีเหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วงบนถนนหลำยสำยใน
กรุงเทพฯ ยำวนำนถึง 8 เดือน ไปถึงเดือนพฤษภำคม 2557 กระนั้นก็ตำม ยอดกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำยังคงอ่อนตัวแม้
หลังจำกทหำรเข้ำมำควบคุมประเทศและจัดตัง้รัฐบำลใหม่ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 
 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมลดลงร้อยละ 7.69 จำก 2,447 ล้ำนบำทในปี 2556 เป็น 2,259 ล้ำนบำทในป ี
2557 
 รำยได้จำกกำรโฆษณำและกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ลดลงร้อยละ 13.98 เป็น 440 
ล้ำนบำท ขณะที่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ลดลงร้อยละ 5.61 เป็น 263 ล้ำนบำท และหนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.37 เป็น 441 ล้ำนบำท รำยไดจ้ำกส่ิงพิมพ์แทรกพิเศษลดลงร้อยละ 6.77 เป็น 265 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของ
ยอดขำยในส่วนสำยกำรบิน โรงแรม และยอดขำยสมำชิก 
 รำยได้จำกกำรโฆษณำของนิตยสำรลดลงร้อยละ 3.8 เปน็ 420.3 ล้ำนบำทในปี 2557 เปรียบเทียบกับกำรลดลง
ร้อยละ 14.9 ของกำรใช้จ่ำยกำรโฆษณำในประเภทสื่อนิตยสำรอย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรขำยนิตยสำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.2 เปน็ 80.7 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกธุรกิจโทรทศัน์ลดลงรอ้ยละ 48.2 ในปี 2557 
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรประกอบกิจกำร 
 ต้นทุนกำรขำยและบริกำรรวมเพิม่ขึ้นร้อยละ 2.94 จำก 1,690 ล้ำนบำทในปี 2556 เป็น 1,740 ล้ำนบำทในปี 2557 
ส ำหรับธุรกิจหนังสือพิมพ์ปริมำณกำรใช้และต้นทุนกระดำษหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 รำคำกระดำษ
หนังสือพิมพ์ที่ใช้ลดลงจำก 579 เหรียญสหรัฐต่อตนั เมื่อปี 2556 เป็น 565 เหรียญสหรัฐต่อตันในป ี2557 ส ำหรับธุรกิจ
นิตยสำร ค่ำใช้จ่ำยกองบรรณำธิกำรและต้นทุนกำรผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 เป็น 240.1 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยกำรท ำ
กำรตลำด กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรบริหำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 เป็น 133.1 ล้ำนบำท ส ำหรับธุรกิจ
โทรทศัน์ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึ้นร้อยละ 45.74 เปน็ 210.7 ล้ำนบำท 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.34 จำก 320 ล้ำนบำท ในปี 2556 เป็น 343 ล้ำนบำท ในปี 2557 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรท ำตลำดส ำหรับหนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นตำมยอดผลิตเพื่อจัดส่งทั่วประเทศ 
ซ่ึงเริ่มต้นในเดือนตุลำคมปี 2557 โดยได้เพิ่มจ ำนวนผลิตจำก 400,000 ฉบับ เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรเพิ่มขึ้น 53.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.92 หรือจำก 281.9 ล้ำนบำท เป็น 335.2 ล้ำนบำท บริษทัและธุรกิจใน
เครือจ่ำยเงินส ำรองเป็นจ ำนวน 41 ล้ำนบำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในช่วงไตรมำสสองของปี 2558 สืบเนื่องจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงใหม่ของแผนกกำรเงนิและกำรบัญชี รวมถึงแผนกงำนค่ำจ้ำงและเงินเดือนจำกกำรจัดจ้ำงพนักงำนภำยนอก
เข้ำมำท ำงำนชั่วครำว และไดจ้่ำยเงินจ ำนวน 16 ล้ำนบำท อันเปน็ผลมำจำกภำระผูกพันทำงผลประโยชน์ค้ำงจ่ำยจำก
กำรจ้ำงพนักงำนออก 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บริษทัมีผลขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ เป็นจ ำนวน 165.6 ล้ำนบำทในปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับผลก ำไรรวมก่อน

ภำษีเงินได้ จ ำนวน 157.7 ล้ำนบำทในปี 2556 
 ยอดขำดทนุในส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทั ในปี 2557 คิดเป็นจ ำนวน 168.1 ล้ำนบำท หรือ 0.34 ต่อหุ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับก ำไรในส่วนทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นบริษทัในปี 2556 คดิเปน็จ ำนวน 128.9 ล้ำนบำท หรอื 0.26 ต่อหุ้น  
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ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
ก ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 105.7 จำก 297.9 ล้ำน

บำท ในปี 2556 เป็น 17 ล้ำนบำท ในปี 2557 อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2557 เท่ำกับ
ร้อยละ 0.75 เปรียบเทียบกับร้อยละ 12.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 อัตรำส่วนขำดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัท และรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในปี 2557 เท่ำกับร้อยละ 7.44 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปีที่แล้ว ที่ร้อยละ 5.3 
 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวมในปี 2557 ลดลงร้อยละ 7.88 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 6.34 ในปี 2556 
ขณะที่อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 22.9 ในปี 2557 เปรียบเทียบกับร้อยละ 15 ในปี 2556 
 

ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงคลงั 
 ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดก่อนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้ำรับคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 จำก 649.9 ล้ำนบำท ในป ี
2556 (ร้อยละ 26.56 ของยอดขำย) เป็น 652.3 ล้ำนบำท ในปี 2557 (ร้อยละ 28.88 ของยอดขำย) ในปี 2557 บรษิัทมี
ลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวน 67.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.39 ของลูกหนีก้ำรค้ำทั้งหมดทีค่้ำงช ำระเกินสำมเดือน เปรียบเทียบ
กับในปี 2556 จ ำนวน 60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.23 ส ำหรบัลกูหนี้ห้ำสิบรำยแรกเป็นหน่วยงำนรำชกำรและบริษัท
โฆษณำช้ันน ำรำยใหญ่เปน็ส่วนใหญ่ บรษิัทเชื่อว่ำได้ตั้งส ำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ และเชื่อว่ำสำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้ในอนำคต 
 สินค้ำคงเหลือสุทธิจำกกำรปรบัลดรำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะไดร้ับ ลดลงจำก 94.9 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2556 
เป็น 85.1 ล้ำนบำท ในปี 2557 บริษทัเช่ือว่ำกระดำษคงเหลืออยู่ในสภำพดีใช้ในกำรผลิตหนงัสือพิมพ์และหนังสือเพื่อ
ขำยได้ในอนำคตและบริษทัเช่ือว่ำได้ปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับอยำ่งเพียงพอ 
 

สภำพคล่อง 
 บริษทัและบรษิัทย่อยได้ใช้จ่ำยลงทุนในกำรยกระดับประสิทธิภำพระบบงำนข่ำวและระบบล ำเลียงหน้ำ
หนังสือพิมพ์ภำยหลังกำรพิมพ์ รวมถึงพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ ERP ใหม่ เพื่อทดแทนกำรใชอุ้ปกรณ์ไอที อำท ิ
คอมพิวเตอร์ ระบบเมล์และกำรส่ือสำรระบบเครือข่ำยหลักและเซิร์ฟเวอร์ และสร้ำงสตูดิโอบันทึกรำยกำรและแพร่
ภำพโทรทัศน์ จ ำนวนรวม 225.3 ล้ำนบำท ในปี 2557 เปรียบเทียบกับจ ำนวน 183.4 ล้ำนบำท ในปี 2556 
 เงินกู้ยืมธนำคำรทัง้หมดเพิ่มขึน้ 251.2 ล้ำนบำท จำก 646.8 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 898 ล้ำนบำท ณ ส้ินป ี
2557 เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น 200 ล้ำนบำท จำก 250 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2556 เปน็ 450 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2557 ขณะที่
บริษทัมีเงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 51.2 ล้ำนบำท จำก 396.8 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2556 เป็น 448 ล้ำน
บำท ณ ส้ินปี 2557 
 เงินกู้ยืมธนำคำรทัง้หมดต่อ EBITDA เป็น 52 เท่ำ ในปี 2557 เทียบกับ 2.18 เท่ำ ในปี 2556 เนื่องมำจำกกำร
ขำดทุน กำรเพิ่มขึน้ของกำรใช้จ่ำยลงทุนและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 2.6 เท่ำ ในป ี
2557 เปรียบเทียบกับ 1.4 เท่ำ ในปี 2556 บรษิัทได้รับอนญุำตจำกผู้ให้กู้ยืมให้รักษำอัตรำทำงกำรเงินในอัตรำสูงกว่ำที่
ตกลงกันไว้ในสัญญำกู้ยืมในส่วนที่เกี่ยวกับงบกำรเงินปี 2557 
 บริษทัได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยส ำหรับปี 2556 จ ำนวน 70 ล้ำนบำท ในเดือนพฤษภำคม 2557 และในปี 2557 
บริษทัไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 1 

1.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

 
ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำยสุทธิเกียรติ จิรำธิวัฒน์ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ตำมหนังสือรับรอง 
ประธำนกรรมกำร และ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 -ปริญญำดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สื่อสำรมวลชน
(มนุษยศำสตร์)  มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 
-ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหำ 
วิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
-ปริญญำศิลปศำสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธุรกิจกำร
โรงแรมและกำรท่องเท่ียว 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต  
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
 (DAP 68/2008)   
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

19.22 
 

บุตรสำว
สมรสกับนำย
ศุภกรณ์ เวชชำ
ชีวะ 

2557-ปัจจุบัน 
2525 -ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2551 -ปัจจุบัน 
 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
รองประธำนก ำกับกำรบริหำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และนำยกสมำคมศิษย์เก่ำรัฐศำสตร์ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ 
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนำ 
บริษัทในเครือเซ็นทรัล 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต์-เอซีพ ี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง  
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย  
บจ. โพสต์ ทีวี  
 

นำงสำวคว๊อก ฮุย ควอง  
กรรมกำร และ 
กรรมกำรบริหำร 
 
 

37 ปริญญำตรี East Asian 
Studies มหำวิทยำลัย 
ฮำร์วำร์ด สหรัฐอเมริกำ 

- - 
 

2552 -ปัจจุบัน
2552 - 2555 
 
2547-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
 
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
บจ.เคอร์ร่ี โฮสดิงส์ (ฮ่องกง) 

นำยชำติศิริ โสภณพนิช 
กรรมกำร 

55 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
(กำรจัดกำร) และปริญญำ
โท วิศวกรรมศำสตร์(เคมี) 
สถำบันเทคโนโลยีแห่ง 
รัฐแมสซำชูเซทส์  
 สหรัฐอเมริกำ    
- DIRECTORS 
ACCREDITATION  (DAP 
TG/2004)    
- THE RULE OF THE 
CHAIRMAN  (2/2001)    
- DIRECTORS 
CERTIFICATION  
 (DCP 3/2000)  
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2535 -ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2553 - 2557 
2552- ปัจจุบัน 
2552- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2546 - 2552 
 
2537 -ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
ประธำน 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร Board of Trustees 
กรรมกำร Board of Trustees 
กรรมกำรคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
สมำคมธนำคำรไทย 
Bangkok Bank (China) Co., Ltd.  
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
Singapore Management University 
 
 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด(มหำชน) 
 



-70- 

 

 

 
ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำงสำวชุง ฮอย ซี เอลซี่ 
กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร 

47 โรงเรียนสตรีเซนต์ แคร์ 
ฮ่องกง 

- - 2554-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บจ.เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป (ฮ่องกง) 
บจ.ไชน่ำ วิสดอม แอดเวอร์ไทซิ่ง 
(ฮ่องกง) 
บจ.ไมซิน แอดเวอร์ไทซิ่ง คอมมู
นิเคชั่น ปักกิ่ง (จีน) 
บจ.เอสซีเอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชั่น 
(ฮ่องกง) 
บจ.เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไท
ซิ่ง (จีน) 
บจ.เซำว์ไชน่ำมอนิ่ง โพสต์ 
(สิงคโปร์) 
บจ.เว็ลธิ ฮำร์เบอร์ อินเวอร์ส
เมนท์ (ฮ่องกง) 

นำยศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
กรรมกำร 

68 -ดุษฏบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
-ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎเชียงรำย 
-บัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ
พำณิชย์ 
-DAP 2008 สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2557-ปัจจุบัน 
2550-ปัจจุบัน 
2550-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2538-ปัจจุบัน 
2535-ปัจจุบัน 
2534-ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.อีเทอเนิล เอ็นเนอยี 
บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
บจ.ไอ ทำวเวอร์ 
บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 
บจ.ปรีดำปรำโมทย์ 
บจ.คอม-ลิงค์ 

นำยวรชัย พิจำรณ์จิตร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ตำมหนังสือรับรอง 
กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

60 -ปริญญำบัตร วิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักรไทย 
-ปริญญำโทนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

7.27 - 
 

2537 -ปัจจุบัน 
 
2521-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 
2551- ปัจจุบัน 
 
2551- ปัจจุบัน 
2532–ปัจจุบัน 
2556- ปัจจุบัน 
2556- ปัจจุบัน 
2556- ปัจจุบัน 

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง 
 
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์ 
บจ.โพสต์-เอซีพี 
บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 
บจ.วิคเคอร่ี แอนด์ วรชัย  
 บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง  
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย  
บจ. โพสต์ ทีวี 
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ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำยเอกฤทธิ์ บุญปิติ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรบริหำร 

52 
 

-ปริญญำโท กำรตลำด 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
กำรขนส่ง (RMIT) ประเทศ
ออสเตรเลีย 
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  (DAP 
66/2007) 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

2.67 - 2549 -ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2555-ปัจจุบัน 
2547 -ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2542 -ปัจจุบัน 
2539 -ปัจจุบัน 
2548 – 2552 
 

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (2556) 
กรรมกำร 
 
ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
อำวุโส 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย 
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี 
บจ. คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ / บจ. 
คริสตัลเจด-มำยเบรด/ บจ.คริสตัล
เจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์ร่ี/  
บจ.คริสตัลเจด  
รำเมนเสี่ยวหลงเป่ำ(ประเทศไทย) 
บจ. เอมซี โบรคเกอร์ 
บมจ.เมโทรรีซอร์สเซส 
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี 
 

นำยฮู ยี เชียง โรบิน 

กรรมกำรและ

กรรมกำรบริหำร  

 
 
 

56 -ปริญญำโท คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเวลส์ สหรำช
อำณำจักร 
-ปริญญำตรี คณิตศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเคนท์  
แคนเทอเบอร่ี สหรำช
อำณำจักร 

- - 2556-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรและฝ่ำย
กฎหมำย 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บริษัท เอสซีเอ็มพีกรุ๊ป จ ำกัด 
(ฮ่องกง)   
บจ.ไชน่ำ วิสดอม แอดเวอร์ไทซึ่ง 
(ฮ่องกง) 
บจ. เคลีย ซัคเซส อินเวสเมนท์  
บจ. ครอสไลน์ อินเตอร์เนชั่น
แนล 
บจ. เซียงไฮ นำน ฮ่อง อินฟอ
เมชั่น เซอร์วิส (จีน) 

นำยจอห์น ทอมพ์สัน  
กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

50 -ปริญญำตรี(เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลัยลอนดอน 
-ACA, ICAEW  
ประเทศอังกฤษ 
- DIRECTORS 
ACCREDITATION   
 (DAP 57/2006) 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2548 -ปัจจุบัน 
2550-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำร 
 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) 

นำยจรูญ อินทจำร 
กรรมกำรอิสระ 

70 -ปริญญำเอก ดุษฏีบัณฑิต รัฐ
ประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
-ปริญญำ ศิลปศำสตร์
มหำบัณฑิต(รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
-เนติบัณฑิตไทย ส ำนักอบรม
ศึกษำกฏหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ 
-ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
-DCP 176/2556 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

- - 2557-ปัจจุบัน 
2557 
 
2556- 2557 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ 
 
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทน 
รำษฏร 
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ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำยณัฐดนัย อินทสุขศรี 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

60 -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
  มหำวิทยำลัยเซำธ์เทิร์น  
  นิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์       
 วิทยำลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ  
 สหรัฐอเมริกำ 
-AACP16/2014, DCP92/2007 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2557-ปัจจุบัน 
 
2546-ปัจจุบัน 
2546-2557 
2546-2557 
 
2553-2554 
 
2546-2553 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
 
บมจ.สยำมซิต้ี ประกันภัย 
 
บจ.กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จำกรถ 
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสำหกรรมขนำดย่อม 
บจ.ที.ไอ.ไอ. 

นำยวุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ 
กรรมกำรอิสระ 

65 -ปริญญำโท รัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยชิคำโก 
สหรัฐอเมริกำ 
-ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
-DAP80/2009 DCP 126/2009 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2557-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2552-2557 
2553-2554 
2552-2554 
2551-2552 
2548-2554 
2547-2552 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำร 
คณบดีคณะรัฐศำสตร์ 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
สภำกำรศึกษำแห่งชำติ 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 
บมจ.ท่ำอำกำศยำนไทย 
บจ.ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ 
กิจกำรส ำนักงำนตลำด กรุงเทพฯ 
บจ.ไปรษณีย์ไทย 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ดร. ศิริ กำรเจริญดี 
กรรมกำรอิสระ  ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

66 -ป           -ปริญญำเอก เศรษฐศำตร์  
               มหำวิทยำลัยโมนำช 

ประเทศออสเตรเลีย 
-AUDIT COMMITTEE 
 (ACP6/2005) 
-DIRECTORS 
CERTIFICATION   
(DCP60/2004)  
-DIRECTORS 
ACCREDITATION  
( DAP 4/2003) 
-หลักสูตรวิทยำกำรตลำด
ทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5/2550 
-หลักสูตร ADVANCE 
MANAGEMENT (AMP) 
HARVARD BUSINESS 
SCHOOL 1995  รุ่นท่ี 
113/2538 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- - 2542 -ปัจจุบัน 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
2553 -ปัจจุบัน 
 
2554-2557 
2552 -2557 
 
2555-2557 
 
 
2550 -2555 
 
2548 -2557 
2546 -ปัจจุบัน 
 
 
2546 -2557 
 
 
2543 ปัจจุบัน 
 
2542- ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ  ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน  
อนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรปรับปรุงระบบกำรเงินและ
งบประมำณ 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
สรรหำและกรรมกำรผลตอบแทน 
รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน กรรมกำรสรรหำ
ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน (2553) 
กรรมกำร คณะกรรมกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ) 
รองประธำน และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน (2553) 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
 
 
บมจ.สมิติเวช 
บมจ.ไรมอนด์แลนด์ 
บมจ.  อินโดรำมำ เวนเจอร์ส  
 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 
 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนำ 
บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น และ  
บจ.ทริส เรทต้ิง 
 
กระทรวงกำรคลัง 
 
 
บมจ. น้ ำมันพืชไทย 
 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 
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ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ตำมหนังสือรับรอง  และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
ปฏิบัติกำร 

47 
 

-ปริญญำตรี( เกียรตินิยม) 
รัฐศำสตร์ สำขำควำมสัมพันธ์  
ระหว่ำงประเทศ 
มหำวิทยำลัย เคมบริดจ์ 
ประเทศอังกฤษ 
-CHARACTERISTICS OF 

EFFECTIVE 
DIRECTORS 

-DIRECTORS 
ACCREDITATION  

    (DAP 66/2007) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

0.05 สมรสกับ
บุตรสำวนำย
สุทธิเกียรติ  
จิรำธิวัฒน์  

2552-ปัจจุบัน 
2553-ปัจจุบัน 
2551 -ปัจจุบัน 
 
2551 -ปัจจุบัน 
2551 -ปัจจุบัน 
2550 -ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บจ. โพสต์ นิวส์ 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต์-เอซีพ ี
 บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลสั 
บจ. แฟลช นิวส์ 
บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง  
บจ. โพสต์ นิว มีเดีย  
บจ. โพสต์ ทีวี  

นำยภัค เพ่งศรี 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
กำรเงิน และเลขำนุกำร
บริษัท 

55 -พ.ศ. 2528 MS Investment 
Management,Pace 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

- พ.ศ. 2527 MBA, Long 
Island University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
-พ.ศ. 2525 Certificate for 
Tax Administration, 
University of Southern 
California ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ                      
- พ.ศ. 2524 ปริญญำตรี     
บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย                        
-Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP 16/2014)                 
-Role of The Compensation 
Committee Program (RCC 
1/2006)                                
-DCP Refresher Course 
1/2005                                 
-Directors Certification 
Program (DCP 16/2002)
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

0.081 - 2549-ปัจจุบัน 
 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 
 
2551-ปัจจุบัน 
2550-ปัจจุบัน 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน (2551) และ
เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
 
บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 
บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 
บจ.โพสต์ ทีวี 
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์ 
บจ. โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย 
บจ. โพสต์-ไอเอ็มพลัส 
บจ. แฟลช นิวส์ 
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ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำย ณ กำฬ  เลำหะวิไลย 
รองบรรณำธิกำรบริหำร
กลุ่มโพสต์ 
 

49 - พ.ศ. 2540 ปริญญำโท 
วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต 
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 
มหำวิทยำลัยรังสิต 
- พ.ศ. 2528 ปริญญำตรี 

นิเทศศำสตร์ (หนังสือพิมพ์) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- - 2556-ปัจจุบัน 
2549-2556 

รองบรรณำธิกำรบริหำรกลุ่มโพสต์ 
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธ ิ
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
ปฏิบัติกำร 

44 - พ.ศ. 2537 ปริญญำตรี
กำรเงิน มหำวิทยำลัยอีลอน 
นอร์ท แคโรไลนำ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ          

- - 2557-ปัจจุบัน 
2551-2557 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและจัดจ ำหน่ำย 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำยพิชำย ชื่นสุขสวัสดิ์ 
บรรณำธิกำรอ ำนวยกำรและ
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์
บำงกอกโพสต์ 
 

58 -พ.ศ. 2522 ปริญญำตรี ศิลป
ศำสตร์บัณฑิต สำขำกำร
หนังสือพิมพ์ Queensland 
University ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- พ.ศ. 2519 ปริญญำตรี ศิลป
ศำสตร์บัณฑิต สำขำ
กำรเมืองและกำรปกครอง 
James Cook University of 
North Queenland ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- - 2545-ปัจจุบัน 
 
 

บรรณำธิกำรอ ำนวยกำรและบรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ (2557) 
 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
 
 

นำยภัทระ ค ำพิทักษ์ 
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์
โพสต์ ทูเดย์ 

48 -พ.ศ. 2531 ปริญญำตรี นิเทศ
ศำสตร์ (วำรสำรศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

- - 2556-ปัจจุบัน 
2549-2556 

บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ 
บรรณำธิกำรข่ำวหนังสือพิมพ์โพสต์ ทู
เดย์ 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำงภัทริกำ ชุติชูเดช 
รองผู้อ ำนวยกำรสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน 

43 -พ.ศ. 2548 Certified 
Internal Auditor (CIA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ       

-พ.ศ. 2539 ปริญญำโท วิทย
ศำสตร์บัณฑิต ด้ำนกำรเงิน 
Wichita State University รฐ
แคนซัส  ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ                     

 -พ.ศ. 2536 ปริญญำตรี 
บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

- - 2549-ปัจจุบัน สำยงำนตรวจสอบภำยใน บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำยมนตรี ปูชตรีรัตน์ 
บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์ 
M2F 
 

55 -พ.ศ. 2526 อนุปริญญำ 
วิทยำลัยกำรค้ำ 

- - 2555-ปัจจุบัน 
2554-2555 
2551-2554 

บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์ M2F 
รองบรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์ M2F 
ผู้ช่วยบรรณำธิกำรข่ำวหนังสือพิมพ์โพสต์ 
ทูเดย์ 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำยวรวรรธน์ จุลจิตต์วัชร์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโฆษณำ 
 

43 -ปริญญำตรี กำรตลำด 
วิทยำลัยกิลฟอร์ด/
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

- - 2557-ปัจจุบัน 
2552-2557 
2551-2552 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโฆษณำ 
ผู้จัดกำรกลุ่มโฆษณำดิสเพล์  
ผู้จัดกำรแผนกอำวุโส-วำงแผนกลยุทธ์ 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
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ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

 
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร และ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

นำงสำวสุธิดำ มำไลยพันธ์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตอล
มีเดีย 

42 -พ.ศ. 2538 ปริญญำตรี 
ศิลปกรรมศำสตร์บัณฑิต   
สำขำเรขศิลป์    

(Graphic Design)  
 (เกียรตินิยมอันดับ1)  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- - 2551-ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตอลมีเดีย บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำยอนิล ป่ินเรณู 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 

57 -พ.ศ. 2523 ปริญญำตรี 
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เดลฮี ประเทศอินเดีย 

- - 2552-ปัจจุบัน 
2543-2552 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย Output & Page 
Archiving  

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 

นำงเรืองรอง องค์พัฒนกิจ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 
 

45 -พ.ศ. 2545 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง                

-พ.ศ. 2534 ปริญญำตรี 
พยำบำลศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

- - 2558 
2555-2557 
2553-2555 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 
บมจ.โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 
บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 

 หมำยเหตุ   กำรถือหุ้นในบริษัท ใช้สัดส่วน ณ วันท่ี   9 พฤษภำคม พ.ศ. 2557   ท่ีมำ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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   เอกสารแนบ 2 

            2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย / กิจการที่ควบคุมร่วมกัน / บริษัทร่วม 

                             ชื่อบริษัท 
 
 
 
ชื่อกรรมการ 

บมจ. 
โพสต์ 
พับลิช

ชิง 
 

บจ.โพสต์ 
อินเตอร์

เนชั่น 
แนล มีเดีย 

บจ.โพสต์- 
เอซีพี 

บจ.โพสต์- 
ไอเอ็ม พลัส 

บจ.แฟลซ 
นิวส์ 

บจ.โพสต์ 
นิว 

บจ. โพสต์  
โฮลดิ้ง 

 

บจ.โพสต์ 
นิว มีเดีย 

บจ.โพสต์ 
ทีวี 

 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ X, // / / /   / / / 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร // / / /   / / X 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ // /        
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / / / / X X X / 
นายภัค เพ่งศรี  /  / /  / / / 
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์      /    
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์  วิสุทธ ิ         / 

 

 

              รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

                             ชื่อบริษัทย่อย 
 
 
ชื่อกรรมการ 

บจ. โพสต์ 
อินเตอร์ 

เนชั่นแนล  
มีเดีย 

บจ.โพสต์- 
เอซีพี 

บจ.โพสต์- 
ไอเอ็ม พลัส 

บจ.โพสต์ 
นิวส์ 

บจ. โพสต ์
โฮลดิ้ง 

 

บจ. โพสต์ นิว 
มีเดีย 

บจ. โพสต ์
ทีวี 

 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวัฒน์ / / /  / / / 
นายวรชัย พิจารณ์จิตร / / /  / / X 
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ /       
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ / / / X X X / 
นายภัค เพ่งศรี /  /  / / / 
นายพิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ ์    /    
ม.ล.ธนะวิสุทธิ์  วิสุทธ ิ       / 
นส.เด็บบราห์ อลิสัน โธมัส  /      
นายสุรศักดิ์  มุกประดับ    /    
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม    /    

        หมายเหต ุ
 /   กรรมการ 
 X  ประธานกรรมการ 

 //   กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางภัทริกา ชุตชูิเดช 

รองผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบภายใน 

สัญชาตไิทย อายุ 43 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้น: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.ศ. 2548 Certified Internal Auditor (CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• พ.ศ. 2539 ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน Wichita State University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม 

• พ.ศ. 2554 หลักสูตรบรหิารธุรกิจ Post Mini MBA โคยคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 

•   ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สายงานตรวจสอบภายใน บรษิัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- -- ไม่ม ี-- 


	cover56_1_2014
	Index_56_1_2014
	56-1 part 1 R3
	รับรองความถูกต้อง
	attachment1
	attachment2
	attachment3
	attachment4

