ส่ วนที่ 1
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
สํ านักงาน
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
(ทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด เลขที่ 0107536001583/บมจ.232)
136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2240 3700 โทรสาร 0 2240 3790
เว็บไซต์: • www.postpublishing.co.th
• www.bangkokpost.com
• www.student-weekly.com
• www.jobjob.co.th

• www.posttoday.com
• www.gurubangkok.com

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ “BANGKOK POST” หนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ “STUDENT WEEKLY” และแมกกาซี นสี่ ฉบับได้แก่ “themagazine” “GURU” “MUSE” และ “BRUNCH”
โดยจะแนบกับหนังสื อพิมพ์ “BANGKOK POST” และให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ และดิจิทลั รวมทั้งระบบ
หางานทางเว็บไซต์ “www.jobjob.co.th” มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริ การข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการ
ข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST และโพสต์ทูเดย์
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การด้านการพิมพ์พาณิ ชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อในนามสํานักพิมพ์
โพสต์บุ๊กส์ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ยังเป็ นผูพ้ ิมพ์ และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยภายใต้ชื่อ นิ ตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” และ “CLEO”
• หุน้ สามัญของบริ ษทั มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
• ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259
ผู้สอบบัญชีอสิ ระ
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90
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ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จํากัด
ชั้น 16 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 6311, 2256 7750-4 โทรสาร 0 2256 6317-8
นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้วทั้งหมด
ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ น้

1.บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ผลิตและจําหน่าย
นิตยสาร
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02240 3700
โทรสาร 02671 3174
ผลิตและจําหน่าย
2.บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด
นิตยสาร
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02240 3700
โทรสาร 02671 3174
ผลิตและจําหน่าย
3.บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
นิตยสาร
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02240 3700
โทรสาร 02671 3174
ดําเนินรายการวิทยุ
4.บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
48/5-6 ชั้น 8 ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02693 4777
โทรสาร 02693 3298

สามัญ
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จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุ น้ )
250,000
(หุน้ ละ 100 บาท)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

สามัญ

100,000
(หุน้ ละ 100 บาท)

51

สามัญ
และ
บุริมสิ ทธิ

255,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
245,000
(หุน้ ละ 100 บาท)

100

สามัญ

225,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
15,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
(เรี ยกชําระร้อยละ 80)
10,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
(เรี ยกชําระร้อยละ 25)

40

ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ น้

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุ น้ )

5.บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02240 3700
โทรสาร 02240 3790
6.บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุ นทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02240 3700
โทรสาร 02240 3679

เจ้าของเว็ปไซต์
ทํางาน

สามัญ

1,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
(เรี ยกชําระร้อยละ 25)

ผลิตรายการข่าว

สามัญ

100,000
(หุน้ ละ 100 บาท)
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ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

51

2. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จทางด้านสิ่ งพิมพ์ ดังนั้นกระดาษ จึ งเป็ นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่ งของธุ รกิ จ ซึ่ งมักจะมี การ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริ มาณและราคาตาม อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั้นความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคา
กระดาษ อาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ทําให้ฝ่ายบริ หารต้องติดตามราคากระดาษ
อย่างใกล้ชิด ในช่วงปี 2553 ภาวะเศรษฐกิ จโลกยังไม่ฟ้ื นตัวมากนัก ราคาต้นทุนของกระดาษจึ งไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว และบริ ษทั มีนโยบายควบคุมต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่ งครัด
2. ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากบริ ษทั มี การซื้ อสิ นค้าและบริ การและ
อุปกรณ์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั อาจป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเป็ นจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับหนี้ สินรวมของบริ ษทั
ดังนั้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
3. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ ืมแก่
กิจที่เกี่ยวข้องกัน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะยาว สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาด นอกจากนั้นบริ ษทั ยังระมัดระวังใน
การกูย้ มื เงินของบริ ษทั โดยคํานึงถึงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
4. ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการขายเชื่อ นอกเหนื อจากจํานวนที่ได้บนั ทึกไว้ในบัญชีค่าเผื่อผล
ขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้การขายเชื่อไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย
5. ความเสี่ ยงจากการไม่ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทน
จากการลงทุ นตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ เพื่อ เป็ นการลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น บริ ษ ทั จึ งจัดให้มี การติ ดตามผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย กิ จการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม โดยวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายที่
กําหนดไว้และรายงานต่อฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ตามระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเท่าที่
สามารถจะกระทําได้ นอกจากนี้ เงินลงทุนที่มีการด้อยค่าก็ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนไว้ในงบการเงินของ
บริ ษทั แล้ว
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเป็ นมา
จากความสนใจพื้นฐานด้านสื่ อสารมวลชน นายทหารอเมริ กนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ได้ชกั ชวนนาย
ประสิ ทธิ์ ลุลิตานนท์ ร่ วมกันก่อตั้งหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชื่อ " Bangkok Post "
โดยถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็ นบรรณาธิ การบริ หารคนแรก
ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื้ อหุ น้ ของพลตรี อเล็กซานเดอร์ และ
แต่งตั้ง นายแฮร์รี่ เฟรเดอริ ค เป็ นบรรณาธิการบริ หารคนที่สอง ในปี 2506 ลอร์ด ธอมป์ สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสื อพิมพ์
เครื อข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั มีการติดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ พร้อมกับนําเทคนิคการ
พิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริ ษทั ได้เข้าลงทุ นในธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องกับหนังสื อพิมพ์ และสิ่ งพิม พ์ต่างๆ ได้แก่ บริ ษทั สยามโพสต์ จํากัด
จําหน่ายหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันในชื่อ " สยามโพสต์ " บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด) ผลิตและจําหน่ายนิ ตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration บริ ษทั
ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิโพสต์ – เอซี พี จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด) ผลิตและจําหน่ายนิ ตยสารราย
เดือน Cleo และบริ ษทั บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ เป็ นนายหน้าขายโฆษณาให้กบั
ต่างประเทศ ในปี 2539 บริ ษทั ตรี ทศ ทรี -เจเนอเรชัน่ จํากัด ได้เข้าดําเนินกิจการของบริ ษทั สยามโพสต์ จํากัด แทน และได้
ปิ ดกิจการลงในต้นปี 2541
ปี 2541 บริ ษทั ได้ปิดแผนกแม็กกาซี น และขายหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน คลินซ์
แอนด์ แอสโซซิ เอทส์" รวมทั้งปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย
ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหน้าหนังสื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการทํางานในส่ วน
ของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานของกองบรรณาธิ การบางกอกโพสต์ใหม่ ช่วงปลายปี
2542 บริ ษทั ได้ยตุ ิการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริ ษทั เวิลด์ เพรส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เว็บ แอดไวซอรี่ จํากัด เพื่อสร้างเว็บไซท์ดา้ นการเงิน
แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
ในระหว่างปี 2544 บริ ษทั มีความพยายามที่จะเข้าสู่ ตลาดโฆษณาสมัครงาน จึ งได้เริ่ มผลิตและจําหน่ายนิ ตยสาร
ชีวติ งานขึ้นมา แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็ จ จึงต้องทําให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริ ษทั ยังได้เพิ่มส่ วนต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ข้ ึนมา อันจะเป็ นประโยชน์
และเพื่อสนองความต้องการแก่ผอู้ ่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่ วนของ Your Money จะนําเสนอข่าวทางด้านการเงิน การ
ธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะนําต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารการเงินและธุรกิจในชีวิตประจําวัน Learning Post จะเป็ น
ส่ วนที่นาํ เสนอบทความต่างๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่าวที่สาํ คัญๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของนักเรี ยน อาจารย์ นอกจากนี้ ยงั
มีบทเรี ยนภาษาไทยที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริ ษทั ได้เตรี ยมการขยายธุ รกิ จเพิ่ม คือ ผลิตและจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุ ดท้าย บริ ษทั ได้รับพนักงานใหม่สําหรับกองบรรณาธิ การโพสต์ทูเดย์ และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนําหนังสื อพิมพ์ใหม่ให้กบั ตัวแทนผูซ้ ้ื อโฆษณาได้รับทราบ
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เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริ ษทั เปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชื่อว่า “โพสต์ ทูเดย์” ซึ่ ง
เป็ นการนําเสนอหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อรองรับกลุ่มผูอ้ ่านทั้งผูอ้ ่าน โดยทัว่ ไป และ
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้านธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสื อ ซึ่ งเน้นการพิมพ์หนังสื อภาษาอังกฤษได้หยุดธุรกรรมต่างๆ
ปี 2547 เป็ นปี ที่หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้เริ่ ม
ออกสู่ สายตาประชาชนเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2547 โดยรู ปแบบใหม่น้ ี มีความผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างเนื้ อที่ข่าวที่เพิ่ม
มากขึ้นและการจัดวางเนื้ อหาของข่าวที่ เหมาะสม รวมถึงการเปิ ดตัว “themagazine” นิ ตยสารแฟชัน่ รายปั กษ์แทรกใน
บางกอกโพสต์ ส่ วนหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่ งถือว่าเพียงดําเนินงานมาเป็ นปี ที่ 2 ก็สามารถติดอันดับเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่มี
ยอดผูอ้ ่านมากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัดได้ร่วมลงทุนเปิ ดบริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด (ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด) เพื่อทําการผลิตและจําหน่ายนิตยสาร Marie Claire ซึ่ งในปั จจุบนั นิตยสาร
Marie Claire ก็เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง
ในเดื อนกรกฎาคม 2548 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ทาํ การเปิ ดตัว “กูรู” นิ ตยสารสําหรั บชาวเมื องโดยมี
กลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นผูอ้ ่านอายุ 20-35 ปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์หลากหลายรู ปแบบในเมือง ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานบันเทิงที่อยูใ่ นความนิยม และเมื่อ 1 สิ งหาคม 2548 ซึ่ งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อตั้งหนังสื อพิมพ์บางกอก
โพสต์ ได้ขยายธุ รกิ จเข้าสู่ โลกของสื่ อแห่ งอนาคต โดยได้จัดตั้งฝ่ ายอิ เล็กทรอนิ กส์ มีเดี ย มี ชื่อว่า “โพสต์ดิจิทลั ” เพื่อ
ให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั
โพสต์ดิ จิทลั ยังได้สร้ างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพิ่มขึ้ นอี กหลายรู ปแบบ หนึ่ งในนั้นก็คือ การจัดทําหนังสื อพิม พ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ในรู ปแบบ “Smart Edition” ซึ่ งผูอ้ ่านที่มีอินเทอร์ เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่านหนังสื อพิมพ์
ดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่วา่ จะอยู่ ณ มุมใดของโลก โดยจะมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่เหมือนกับหนังสื อพิมพ์จริ งทุกอย่าง และ
ที่ สํา คัญ ยังมี ฟัง ก์ชั่น การทํางานอัจ ฉริ ย ะอื่ น ๆ อาทิ เช่ น การสั่ง ให้ร ะบบอ่ านหนัง สื อ พิม พ์ให้ฟัง การแปลบทความใน
หนังสื อพิมพ์เป็ นภาษาต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุ งการเสนอบริ การบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่ อง ได้จดั ตั้งเว็บไซด์งานใหม่ www.jobjob.co.th ที่
ได้เปิ ดตัวครั้งแรกไตรมาสที่ 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริ การโฆษณาหางานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรู ป
ของสิ่ งพิมพ์และออนไลน์ ซึ่ งในปัจจุบนั สื่ อทั้ง 2 รู ปแบบ นี้มีความเชื่อมโยงกันมากยิง่ ขึ้น
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งใหม่ ที่ต้ งั อยูบ่ นเนื้ อที่ 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 และอยู่
ห่ างจากสนามบิ นสุ วรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ่ มในเดื อนพฤศจิ กายน 2548 แล้วเสร็ จในเดื อนตุลาคม 2549 และเริ่ มติดตั้ง
เครื่ องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพ์เริ่ มพิมพ์บางส่ วนของหนังสื อพิมพ์เพื่อจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และได้เริ่ ม
พิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ท้ งั ฉบับเป็ นครั้งแรกคือ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยทําการปรับขนาดหนังสื อพิมพ์ลง
จากเดิมที่มีขนาดกว้าง 15.5 นิ้ ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ ว และความสู งเดิม 22.75 นิ้ ว เหลือ 21.5 นิ้ ว ทําให้สามารถประหยัด
กระดาษได้ถึ ง ร้ อ ยละ 12 ทั้ง นี้ ด้ว ยเครื่ อ งจัก รที่ ท ัน สมัย ทํา ให้ส ามารถลดการสู ญ เสี ย กระดาษได้ก ว่า ร้ อ ยละ 50 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักรเดิม
บริ ษทั ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นมา
เปิ ดศูนย์การพิมพ์แห่งใหม่น้ ีอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่งนี้ นับเป็ นการลงทุน
ที่สูงที่สุดเท่าที่ บริ ษทั เคยลงทุนมา
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ในปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์และกระจายเสี ยงทางวิทยุ ตามเป้ าหมายทาง กลยุทธ์
ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื่ อชนิดอื่นๆ
ข่า วโพสต์ทู เดย์ ซึ่ งเป็ นรายการข่า วภาคภาษาไทยทางโทรทัศ น์ค วามยาว 2 ชั่วโมง เริ่ ม แพร่ ภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้ มโทรทัศน์ดาวเทียมส่ วนใหญ่อาศัยอยู่
นอกกรุ งเทพฯ และการแพร่ ภาพผ่านระบบดาวเทียมนี้ ยงั เข้าถึงผูช้ มโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสี ยเงินในส่ วนภูมิภาคอีกด้วย โดย
ทั้ง 2 ช่องทางนี้รวมกันสามารถเข้าถึงผูช้ มประมาณ 5 ล้านครัวเรื อน นอกเหนือไปจากการขยายช่องทางในการกระจายข่าว
แล้ว รายการโทรทัศน์ยงั ช่วยเสริ มการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ไปพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิดรายได้จาก
การโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึ งช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีกด้วย เพราะเป็ นการขาย
โฆษณาร่ วมกันระหว่างสื่ อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เข้าถือหุ น้ ร้อยละ 40 ของบริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูด้ าํ เนินการผลิต
Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสี ยงทาง FM 98.0
ในปี 2551 หนัง สื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ไ ด้มี ก ารปรั บ เนื้ อ หาของข่ า วให้อ่ า นง่ า ยและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ
หนังสื อพิมพ์ให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกาซี นรายสัปดาห์ฉบับใหม่เพิ่มขึ้น มีเนื้ อหาเป็ นแบบไลฟ์ สไตล์
จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่านรุ่ นใหม่ และหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ยงั ได้ทาํ การเปลี่ยนรู ปโฉมและสาระของหนังสื อพิมพ์
ฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อใหม่ว่า บางกอกโพสต์ซันเดย์ ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วน Spectrum ที่เสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั
และ Brunch จะเป็ นส่ วนของแมกกาซี นแบบไลฟ์ สไตล์ อีกทั้งในส่ วนของข่าวกีฬาก็ได้มีการปรับปรุ งเช่นกัน เริ่ มออกเป็ น
ฉบับแรกในเดือนกันยายน 2551 ซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั ได้เพิ่ม Muse ในวันเสาร์ ซึ่ งมี
เนื้อหาเหมาะสําหรับผูอ้ ่านที่เป็ นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผูอ้ ่านและยอดโฆษณาของสิ นค้าสําหรับสตรี อีกด้วย
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงการใช้เครื่ องหมาย “โพสต์ทูเดย์” ให้เป็ นภาษาไทยเพื่อขจัดความสับสน
อันอาจเกิดจากเครื่ องหมายเดิมที่มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ สําหรับเนื้อหาได้ปรับใหม่เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้นรวมทั้ง
หัวข้อข่าวต่างๆ ในหน้าแรกของหนังสื อพิมพ์ให้เป็ นที่น่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือได้เพิ่มในส่ วนของการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซึ่ งเขียนโดยนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
สําหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ได้ปรับรู ปแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลายปี โดยเน้นจุดยืนของเว็บไซต์ บางกอก
โพสต์ในการเป็ นช่องทางหลักในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ทําให้สามารถขยายผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ น้ บุริมสิ ทธิของ บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด และหุน้ สามัญของบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ Marie Claire ELLE และ ELLE
Decoration เมื่อปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลําดับเพิ่มเติม ทําให้ปัจจุบนั ทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด
ในปี 2552 นี้ หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์กไ็ ด้รับรางวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจากรางวัลต่างๆ ที่เราได้รับมามากมาย
โดยรางวัลในปี 2552 นี้ เป็ นรางวัลระดับนานาชาติจากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย คุณปริ ษฐา ยุทธมานพ ซึ่ งเป็ นผูส้ ื่ อข่าว
อาวุโสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต์ ได้นาํ เสนอบทความเรื่ อง “Government Policies Fail the Poor” ซึ่ งตีพิมพ์ในส่ วน
Spectrum ของฉบับ Sunday ในเดือนกรกฎาคมปี นี้ ซึ่ งทางธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศให้บทความดังกล่าวเป็ นบทความ
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รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาขา “ผลกระทบด้านความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงินของโลก”
นักหนังสื อพิมพ์ไทยเพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับรางวัลจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี 2552 นี้

และคุณปริ ษฐาก็เป็ น

สําหรับเกียรติยศอีกประการหนึ่งที่ทางหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ การได้รับคัดเลือกจากสหภาพ
ยุโรป หรื อ อียู ให้บางกอกโพสต์เป็ นสื่ อทางการเพียงฉบับเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days Forum ซึ่ ง
จัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม
หนังสื อพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบความสําเร็ จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจําหน่าย และการได้รับการยอมรับอย่าง
สู งในกลุ่มผูอ้ ่าน โดยสิ่ งที่เป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ หนังสื อพิมพ์ฉบับ
วันเสาร์ ที่เพิ่มเซ็กชัน่ ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลาย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์ ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเชิงวิเคราะห์
และรายงานที่น่าสนใจ “แซ่ดสุ ดสัปดาห์” ที่เน้นข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็ นเซ็กชัน่ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง
จากกลุ่มผูอ้ ่านใหม่ๆ รวมถึงลูกค้าโฆษณา และเซ็กชัน่ “COOL” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดี ย วกัน สิ่ ง ที่ ถื อ เป็ นโครงการใหม่ ข อง โพสต์ทู เ ดย์ ในปี 2552 คื อ การจัด งาน
POSTTODAY
INVESTMENT EXPO 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลองครบรอบ
6 ปี การจัดงานในครั้ งนี้ ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี ท้ งั ในด้านรายได้ และภาพพจน์ อี กทั้งยังสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสําเร็ จของธุรกิจที่พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในอนาคต
หนังสื อพิมพ์สติ วเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2552 และพร้ อมก้าวเข้าสู่ ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิ ตยสารสําหรับวัยรุ่ นเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่นาํ เสนอความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้เป็ นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม
สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็ นที่ชื่นชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวัยรุ่ น แต่รวมไปถึงผูอ้ ่านทุกวัยที่ สนใจอ่านบทความที่
น่าสนใจ ให้ความบันเทิง และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
สํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิ ดตัวหนังสื อที่น่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนังสื อที่ต่อยอดกับหมวดหนังสื อที่ตีพิมพ์อยูแ่ ล้ว
และหนังสื อที่เปิ ดหมวดขึ้นมาใหม่ ด้วยทางเลือกหลากหลายนี่เอง ทําให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูอ้ ่าน
ทุ ก เพศทุ ก วัย ทั้ง กลุ่ ม ลูก ค้า ประจํา และลูก ค้า ใหม่ และทํา ยอดขายในระดับ ที่ น่ า พอใจ เนื่ อ งจากโพสต์บุ๊ ก ส์ ส ามารถ
ตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มผูอ้ ่านได้อย่างลงตัว
โพสต์ดิจิทลั มี การเปิ ดตัวพอร์ ทลั ใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริ การข่าวจากเว็บไซด์บางกอกโพสต์บน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่ งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผูอ้ ่านคนรุ่ นใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ ในเว็บไซด์บางกอกโพสต์ ยังมี
พอร์ ทลั ในเครื อข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริ การในการเป็ นแหล่งรวมสังคมออนไลน์ของ
กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยัง มี เ ว็ บ ไซต์ ข่ า วภาษาไทย คื อ โพสต์ ทู เ ดย์ ออนไลน์
(www.posttoday.com) ซึ่ งเน้นการนําเสนอข่าวภาษาไทยในด้านสังคมและชุมชนธุ รกิจของไทย ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ข่าวด่วนและฟั งก์ชนั RSS เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านยิง่ ขึ้น และ jobjob website (www.jobjob.co.th) เป็ นอีก
พอร์ ทลั หนึ่ งของบริ ษทั เป็ นเว็บไซต์จดั หางานแบบอัจฉริ ยะ ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลบริ ษทั ชั้นนําต่างๆ
มากมายในประเทศไทยเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ ยงั อีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของการค้าทางดิจิทลั คือ digital front page printing
(www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้ ่านสามารถสั่งซื้ อหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์
ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสื อพิมพ์เริ่ มตีพิมพ์เป็ นฉบับแรก โดยจะพิมพ์ลงบนกระดาษคุณภาพดี ใส่ กรอบ และบริ การ
จัดส่ งให้ถึงมือลูกค้า ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลทัว่ ไป โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ตอ้ งการหนังสื อพิมพ์หน้าหนึ่ งแบบ
ดิจิทลั เพื่อเป็ นของขวัญให้กบั เพื่อนและลูกค้าในวันเกิด หรื อในโอกาสพิเศษต่างๆ
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สําหรับสื่ ออื่น ๆ บริ ษทั ได้ผลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้การดูแล
และสนับสนุ นจากกองบรรณาธิ การของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขัน ทั้งในด้านเนื้ อหาและการผลิต และปั จจุบนั หนึ่ งใน
รายการของเราได้รับการจัดอันดับโดยผูช้ มของ TNN 24 ให้เป็ นผูผ้ ลิตรายการยอดเยีย่ มของสถานี
มกราคม พ.ศ. 2552 แผนกฯ เปลี่ยนเครื อข่ายจาก Next Step TV มาเป็ น ทรู วิชนั่ ส์ ช่อง 8 (TNN 2) โดยเปลี่ยนการ
ออกอากาศ 2 รายการ คือ “สุ รนันท์วนั นี้ ” ซึ่ งเป็ นรายการที่นาํ เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับธุ รกิจทั้งในด้านข่าว การให้แง่คิด ภาพ
จําลอง และทฤษฎีทางธุรกิจ และรายการ “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค” ซึ่ งเป็ นรายการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองและเศรษฐกิจ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แผนกฯ เริ่ มออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรู วิชนั่ ช่อง 7 (TNN 24)
นําเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผูว้ ิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย์ และบางกอกโพสต์ รายการนี้ ออกอากาศจนถึง
ปลายเดือนกรกฎาคม 2552
เมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 แผนกฯ เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในชื่ อ “Postscript รู้ จริ ง รู้ ทนั ” ใน
รู ปแบบการคุยข่าวประจําวัน โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเนื้อหาในประเด็นสําคัญๆ ทางด้านธุ รกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 แผนกฯ ยกเลิกรายการ 2 รายการที่ออกอากาศทาง ทรู วิชนั่ ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์รายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอากาศทางช่อง 5 ได้อย่างเต็มที่ รายการใหม่น้ ี นาํ เสนอเป็ นครั้ง
แรกเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจ ผลิตรายกายโดย กองบรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์
ในส่ วนของรายการวิทยุ แผนกฯ เสนอโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2552 โดยร่ วมมื อกับ บริ ษทั คลิก เรดิ โอ จํากัด การตัดสิ นใจครั้ งนี้ นาํ มาสู่ การสร้ างห้องส่ งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจัด
รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซึ่ งเป็ นรายการสดได้ รายการนี้ นาํ เสนอเนื้ อหาและจัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชันแนล มีเดีย จํากัด ออกนิ ตยสารอเมริ กนั ยอดนิ ยม ในภาค
ภาษาไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผอู้ ่านให้ความสนใจซื้ อหาในระดับที่ได้รับการบันทึกให้เป็ นสถิติ
นิ ตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จัดเป็ นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็ นอยู”่ อย่างแท้จริ ง เล่มแรกของประเทศ
ไทย
ในปี 2553 บางกอกโพสต์ มุ่ ง มั่น ขยายการนํา เสนอเนื้ อ หาสาระสู่ ห ลากหลายช่ อ งทางการสื่ อ สาร โดย
นอกเหนือจากหนังสื อพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่ มจัดทําข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็ นประจําทุกวันทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิ งหาคม 2553 บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์รายแรกใน
ประเทศไทยที่จดั ทําหนังสื อพิมพ์ 3 มิติท้ งั ภาพข่าวและโฆษณา พัฒนาการที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งคือ การปรับองค์กรของ
ฝ่ ายบรรณาธิ การข่าวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่ อสารหลายทางเต็มรู ปแบบ และได้เริ่ มปฏิบตั ิตามแผนงานผนวกรวม
Outlook กับเซ็กชัน่ รายสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life เข้าด้วยกันแล้วปรับให้
เป็ นเซ็กชัน่ สาระพิเศษใหม่ Life ซึ่ งเปิ ดตัวเรี ยบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2554
ทางด้านโพสต์ ทูเดย์ ยังคงรักษาตําแหน่งผูน้ าํ ตลาดหนังสื อพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อมด้วย
พัฒนาการสําคัญโดยการเข้าร่ วมผลิตข่าวกับสถานี โทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จํากัด ขึ้นเป็ นบริ ษทั ย่อย
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เพื่อดําเนิ นการ ส่ วนเนื้ อหาของหนังสื อพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งขึ้น แต่ยงั คงบุคลิกของ
โพสต์ ทูเดย์ ที่ทาํ ข่าวให้ง่ายต่อการเข้าใจอันนําไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิ คมากยิง่ ขึ้น
สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ ง พร้อมมุ่งสู่ศกั ราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษและ
ความบันเทิงในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้าและเนื้อหาสาระเพื่อให้นิตยสารมี
ความสดใหม่อยูเ่ สมอ และพร้อมที่จะเข้าสู่ ผอู้ ่านกลุ่มใหม่ดว้ ยทางเลือกใหม่ผา่ นสื่ อดิจิทลั โดยการปรับปรุ งเว็บไซต์ เพิ่ม
ขนาดของเครื อข่ายสังคม และเพิ่มเครื่ องมือบนมือถือเพื่อทําให้การเรี ยนรู้กบั สติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ายและสะดวก ไม่วา่ จะอยู่
ที่ไหนหรื อเวลาใดก็ตาม
แผนกดิจิทลั มีเดียเป็ นองค์ประกอบสําคัญในกลยุทธ์ของ โพสต์ พับลิชชิง ในการจัดส่ งข่าวและข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่ ออันหลากหลาย ในด้านข่าวและข้อมูลออนไลน์น้ นั บางกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติดอันดับ
พอร์ทลั ข่าวภาษาอังกฤษชั้นนําของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซึ่ ง มีการเปิ ดตัวบริ การไดเร็ กทอรี
และแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ขอ้ มูลด้านธุรกิจ ไลฟ์ สไตล์ บันเทิง อสังหาริ มทรัพย์ และการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบนั
นอกจากนี้บางกอกโพสต์ออนไลน์ยงั สามารถเข้าชมผ่านมือถือและแอพพลิเคชัน่ ในไอโฟน ส่ วนทางด้านดิจิทลั คอนเทนท์
ได้มีการเปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับออนไลน์ที่สามารถให้บริ การพิเศษที่เด่นๆ ได้หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสี ยง แปล
เนื้อหาข่าวเป็ นภาษาต่างๆ บล็อก นอกจากนี้ยงั เดินหน้าให้บริ การข่าวด่วนผ่าน SMS ทางมือถือทั้งในภาคภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่ งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่าย หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ซ่ึ งเป็ น
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย และ สติวเด้นท์ วีคลี่
ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ นําเสนอความบันเทิงและบทความที่น่าสนใจช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษา
สําหรับนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผูอ้ ่านทัว่ ไป
บริ ษทั ได้ขยายการให้บริ การข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ประเภทต่างๆ เว็บไซต์
ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหน้าต่างของประเทศไทย บริ ษทั ขยายการให้บริ การข่าวสารข้อมูล โดย
การผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริ ษทั ขยายการผลิต
โดยได้เริ่ มการร่ วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และรายการวิทยุในภาค
ภาษาไทยกระจายเสี ยงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย
บริ ษทั ได้พฒั นาเว็บไซต์จ๊อบจ๊อบให้เป็ นเว็บไซต์สมัครงานภาษาไทยที่จะช่วยค้นหางานที่เหมาะกับบุคลากร หรื อ
ค้นหาบุคลากรที่เหมาะกับงานได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับพิมพ์งานทัว่ ไป รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ของกิจการ และของบริ ษทั ย่อย
และเปิ ดตัวหนังสื อที่น่าสนใจหลายเล่มในนามสํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด และบริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
เป็ นผูพ้ ิมพ์ และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” และ
“Martha Stewart Living” กิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่าย
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “CLEO”
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั แฟลชนิ วส์ จํากัด ผูป้ ระกอบกิจการจัดรายการวิทยุในภาคภาษาไทย
ออกอากาศสถานี FM 97.0
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ประเภท
หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
งานพิมพ์เชิงพาณิชย์
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซด์ หางาน
ข่ าวด่ วน SMS
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน

รายการโทรทัศน์

รายการวิทยุ

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์

BANGKOK POST
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
โพสต์ทูเดย์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
STUDENT WEEKLY
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
งานบริ การพิมพ์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
GURU (รายสัปดาห์)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
THEMAGAZINE (รายปั กษ์)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
MY LIFE (รายสัปดาห์)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
MUSE (รายสัปดาห์)
(มกราคม 2554 MY LIFE, MUSE
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
รวมกันกับ เซ็กชัน่ อื่น เป็ น LIFE
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
SPECTRUM (รายสัปดาห์)
BRUNCH (รายสัปดาห์)
JOB JOB
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
ข่าวด่วนภาษาอังกฤษ/ไทย
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
ELLE
ELLE DECORATION
MARTHA STEWART LIVING
CLEO
MARIE CLAIRE
เศรษฐกิจคิดไม่ถึง
(ยกเลิกการออกอากาศ ก.พ. 2554)
Postscript รู้จริ ง รู้ทนั
(ยกเลิกการออกอากาศ ก.ค. 2553)
กระชับวงข่าว
(เริ่ มออกอากาศ ส.ค. 2553)
ร่ วมผลิตข่าวให้สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค
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บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์-เอซี พี
บจก. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ.โพสต์ นิวส์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วมในปั จจุบนั เป็ นดังนี้

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

100.00%

100.00%

บจก. จ๊อบ จ๊อบ

บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย

51.00%

40.00%

51.00%

บจก. แฟลช นิวส์

บจก. โพสต์ นิวส์

51.00%

49.00%

บจก. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส

บจก. โพสต์- เอซี พี

หมายเหตุ ไม่มีการถือหุ น้ ไขว้ระหว่างกัน และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ น้ มากเกินกว่า 10%
3.3 รายได้ รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 4 ปี ทีผ่ ่ านมา
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ

ดําเนิ นการโดย

หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ บมจ. โพสต์
งานพิมพ์เชิงพาณิ ชย์ พับลิชชิง และ บจ.
นิตยสารฉบับแทรก โพสต์ นิวส์
เว็บไซด์หางาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตนิตยสาร Elle, บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย
Elle Decoration,
Martha Stweart
Living,
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม
Marie Claire,
พลัส
บจ. โพสต์-เอซี พี
Cleo
รวมทั้งสิ้ น*

(ล้านบาท)
% การถือหุน้
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

100.0 1,659.0

92.9 1,657.7

89.2 1,415.7

7.1 200.4
100.0 1,858.1

10.8 217.2
100.0 1,632.9

86.7 1,584.0

85.6

100.0

100.0
51.0

127.5
1,786.5

* รวมรายได้ อื่นๆ
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13.3 266.5 14.4
100.0 1,850.5 100.0

4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
4.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาคเช้าภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสื อพิมพ์ธุรกิจ
รายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ “Student Weekly" นิตยสารฉบับ
แทรก นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรั บจ้างพิมพ์งานทัว่ ไป รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ของกิ จการและของบริ ษทั ในเครื อ และ
ให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั ทุกชนิด รวมทั้งการให้บริ การข่าวสารข้อมูลทางโทรทัศน์และ
วิทยุ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
• หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันที่นาํ เสนอข่าวในลักษณะเป็ นกลาง
มีการ
ตีพิมพ์บทวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงประเด็น เสริ มด้วยบทความที่วิเคราะห์เจาะลึกทั้งในส่ วนของข่าวใน
ประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม
• หนังสื อพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” ได้เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวัน
ภาษาไทยที่นาํ เสนอข่าวธุ รกิจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไป และ ไม่ใช้ศพั ท์ทาง
เศรษฐกิจที่เข้าใจยาก นอกจากนี้ ยงั มีการนําเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง
บทวิเคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ของบุคคลที่น่าสนใจ
• หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ Student Weekly เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในวัยเรี ยน และ
กลุ่ม วัย รุ่ น เนื้ อหาประกอบด้วย คอลัม น์ข่าว การ์ ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์ ดาราดัง โดย
ทั้งหมดนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษที่ ง่ายต่อการอ่าน รวมทั้งมี การอธิ บายศัพท์ยาก มี การเตรี ยมบทความ
สําหรับให้ครู สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนอีกด้วย
• นิตยสารไลฟ์ สไตล์ภาษาอังกฤษ กูรูแทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
• นิตยสารรายปั กษ์ภาษาอังกฤษ เดอะแมกกาซี น แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• เว็บไซด์หางานอัจฉริ ยะ www.jobjob.co.th มี เครื่ องมือพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ มัคร
งานและผูร้ ับสมัคร
• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• รายการข่าวออกอากาศทางโทรทัศน์
- รายการ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ออกอากาศทางช่อง 5 เป็ นรายการนําเสนอธุรกิจแปลกใหม่แก่ผชู้ ม
พร้อมด้วยเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่เข้าใจง่าย
เพื่อให้ผชู้ มสามารถนําข้อมูลไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ รายการนี้ออกอากาศจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554
- รายการ “Postscript รู้จริ ง รู้ทนั ” ออกอากาศทาง ทรู วิชนั่ ส์ ช่อง 7 (TNN 24) เป็ นรายการคุยข่าว
ประจําวัน โดยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเนื้อหาในประเด็นสําคัญๆ ทางด้านธุรกิจและสังคม รายการ
นี้ออกอากาศจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2553
- รายการ “กระชับวงข่าว” ออกอากาศทาง ทรู วิชนั่ ส์ ช่อง 7 (TNN 24) เป็ นรายการคุยข่าว เน้น
การเสนอข่าวร้อน ตรงประเด็น พร้อมการสัมภาษณ์และเรื่ องราวที่อยูใ่ นความสนใจของ
ประชาชนในแต่ละวัน เริ่ มออกอากาศเดือนสิ งหาคม 2553
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• รายการทางวิทยุ รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ออกอากาศทางสถานี วิทยุ FM 101 ซึ่ งเป็ น
รายการสด มีเนื้ อหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบด้าน ทั้งการเมือง ธุ รกิจ และบันเทิงนําเสนอเนื้ อหาและ
จัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ มออกอากาศในเดือนเมษายน 2552
ในปี 2554 บริ ษทั จะยังคงมุ่งมัน่ ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธิ์
ของบริ ษทั ในการเป็ นสื่ อนําเนื้อหาสาระสู่มวลชนผ่านการสื่ อสารทุกช่องทาง

ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อย
• Elle เป็ นนิ ตยสารแฟชัน่ และความงามระดับสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับภาษาไทยมี
รู ปแบบเช่นเดี ยวกับ Elle ทัว่ โลกที่ เน้นทางด้านแฟชัน่ ความงาม การดูแลสุ ขภาพ การแนะนํา
เกี่ ย วกับ สู ต รอาหาร สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในดิ น แดนต่า งๆทั่ว โลก และแบบแผนการดํา เนิ นชี วิต ใน
รู ปแบบของคนไทย Elle เป็ นนิ ตยสารแฟชั่นและความงามในรู ปแบบที่ แปลกตา ทันสมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
• Elle Decoration เป็ นนิ ตยสารเพื่อการตกแต่งบ้านระดับสากลที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก เนื่ องจากมี Elle
Decoration ฉบับภาษาต่างๆ อยูใ่ นเครื อข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ ทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration ฉบับ
ภาษาไทย ซึ่ งเป็ น Elle Decoration ฉบับที่ 13 ของโลก Elle Decoration เป็ นนิตยสารเพื่อการตกแต่ง
บ้านที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพด้วยความพิถีพิถนั Elle Decoration ฉบับภาษาไทยมีสัดส่ วนของ
ข้อมูลจากต่างประเทศและเรื่ องราวที่ ผลิตและถ่ายทําในเมืองไทยนํามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง
เรื่ องราวและรู ปภาพของที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิ ยมจากทัว่ ทุกมุมโลก หลากหลายความคิดใน
การนําเครื่ องเรื อนและของใช้เก่าๆ มาประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่ แปลกตาและแหล่งช็อปปิ้ งสิ นค้าเพื่อการ
ตกแต่งจากทัว่ เมื องไทย เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนไทยที่ ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านอย่าง
แท้จริ ง
• Marie Claire ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ในครั้งแรกเป็ นการร่ วมทุนกับ Marie Claire Album
(MCA) ประเทศฝรั่ ง เศส เป็ นนิ ต ยสารแฟชั่น และความงามภาษาไทยที่ มี รู ป แบบและ เนื้ อ หาที่
ทันสมัย
• Martha Stewart Living ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็ นอยู”่
อย่างแท้จริ งเล่มแรกของประเทศไทย
• ร่ วมผลิตข่าวให้กบั สถานี โทรทัศน์ ช่อง 11 วันละ 8 ชัว่ โมง ตามสัมปทานระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับจาก
กรมประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
• Cleo เป็ นนิตยสารภาคภาษาอังกฤษที่เริ่ มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วย นิวซี แลนด์ สิ งคโปร์
และมาเลเซี ย เป็ นลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนั้นเป็ นประเทศที่ 5 ที่ได้พิมพ์และวางจําหน่ าย ซึ่ ง
สามารถครองความนิ ยมในหมู่ผอู้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่ตรงกับอัธยาศัยใจ
คอของคนรุ่ นใหม่ไม่วา่ จะเป็ นการมองโลกในแง่ดี ความมีชีวิตชีวาชอบสนุกสนานพร้อมที่จะเรี ยนรู้
สิ่ งใหม่ๆ ใส่ ใจที่จะปรับปรุ งและเพิ่มพูนเสน่ห์ให้กบั ตัวเอง นอกจากนี้ Cleo ยังมีรูปเล่มสี สันสวยงาม
สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ร่ วม
• รายการสรุ ปและวิเคราะห์ข่าวในชื่อ Business Radio กระจายเสี ยงทาง FM 97.0
4.1.2 ลักษณะลูกค้าแบ่งเป็ นประเภทหลักได้ 2 ประเภท
1. ลูกค้าด้านโฆษณา แบ่งเป็ น
- บริ ษทั เอเยนซี่
- ลูกค้าที่สงั่ ลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers)
2. ลูกค้าด้านจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
- สมาชิกรายบุคคลและองค์กร
- ขายส่ ง
- ขายปลีก (วางร้าน)
- โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร
- สายการบิน
- สถาบันการศึกษา
4.1.3 ลักษณะรายได้
รายได้
ปี 2550
ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายโฆษณา

1,222.1

68.4

1,288.4

69.4

1,065.4

65.2

1,287.2

69.56

รายได้จากการขายหนังสื อ

457.1

25.6

444.7

23.9

454.8

27.9

447.3

24.17

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

78.7

4.4

84.1

4.5

90.1

5.5

80.6

4.36

รายได้อื่น ๆ

28.6

1.6

40.9

2.2

22.6

1.4

35.4

1.91

1,786.5

100.0

1,858.1

100.0

1,632.9

100.0

1,850.5

100.0

รวมรายได้
ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จากปี ก่อน

(6.65)

4.01

(12.12)

13.36

4.1.4 วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล
4.2 การตลาด
การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและการให้บริ การที่ดีเป็ นหัวใจของการดําเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั ขายเนื้ อที่โฆษณา
โดยตรงให้แ ก่ ลูก ค้า หรื อ ผ่า นตัว แทนบริ ษ ัท โฆษณา การขายหนัง สื อ พิ ม พ์ข ายโดยผ่า นตัว แทน หรื อ ที่ เ รี ย กว่า เอเย่น ต์
หนังสื อพิมพ์ ส่ วนการขายให้สมาชิกนั้น บริ ษทั มีการจัดส่ งให้โดยตรง
4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
1. กลยุทธ์ที่สาํ คัญ
• การจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
บริ ษทั รับสมัครทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน โดยสมาชิกจะได้ราคาตํ่ากว่ามากเมื่อ
เทียบกับการซื้ อตามแผงหนังสื อพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีการแจกแถมของขวัญหรื อของสมนาคุณต่างๆ
-15-

แก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สําหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์ มีการให้ส่วนลดประมาณร้อย
ละ 28 ของราคาขายปลีกหนังสื อพิมพ์
• การขายโฆษณา
มีส่วนลดให้กบั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ในการซื้ อหน้าโฆษณาแต่ละครั้ง และโบนัสตอนสิ้ นปี
2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชื่อ “บางกอก โพสต์” ตั้งมา
นานถึงกว่า 60 ปี และเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย
• บางกอกโพสต์ เป็ นหนังสื อ พิม พ์ฉ บับ เดี ย วในประเทศไทยที่ ผ่า นการตรวจสอบรั บ รองยอดการ
จําหน่ายจาก Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มียอดจําหน่ายสู งที่สุดในประเทศไทย
• โพสต์ทูเดย์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จรายวันภาษาไทยที่ มีการวางตําแหน่ งสิ นค้าให้เหมาะสมกับนัก
ธุ รกิ จรุ่ นใหม่ ซึ่ งที่ ผ่านมาก็ได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ ว ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่เติบโตเร็ วที่สุด และมีผอู้ ่านมากที่สุดของกลุ่มหนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ยงั ขึ้นอยูก่ บั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
3. ลูกค้าเป้ าหมายแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
• ลูก ค้าด้า นโฆษณา ได้แ ก่ บริ ษ ัท ห้า งร้ านทั่ว ๆ ไปที่ ตอ้ งการลงโฆษณาในหนัง สื อ พิ ม พ์ ทั้ง การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ทําประชาสัมพันธ์ให้แก่บริ ษทั ต่างๆ การโฆษณาเปิ ดโรงงานใหม่ การโฆษณารับ
สมัครงาน ฯลฯ
• ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
♦ ลูกค้าเอเย่นต์
53 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
18 %
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
29 %
• ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ ซึ่ งจะมีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกและลูกค้าที่เป็ น
บริ ษทั ในเครื อ
4. นโยบายการตั้งราคา
• ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็ นไปตาม Price List ซึ่ งโดยปกติจะ
สู งกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับอื่นเล็กน้อยเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
คุ ณภาพดี และมี ลูก ค้าที่ แ น่ น อนดังนั้นลูกค้าที่ ลงโฆษณากับ บริ ษ ัท สามารถมั่น ใจได้ว่าถึ งลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายอย่างแน่ นอนแต่อย่างไรก็ตามราคาค่าโฆษณาจะสอดคล้องกับหนังสื อพิมพ์ภาษาไทย
ฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปด้วย
• ประเภทการขายสิ่ งพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยูก่ บั คู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
• ประเภทงานบริ การการพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คงคุณภาพงาน
พิมพ์ที่ดีไว้เสมอ
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4.2.2 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
• ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั มีดงั นี้
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง (สมาชิก)
2. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ส่ ง - เอเย่นต์
3. การจัดจําหน่ายผ่านผูค้ า้ ปลีก - แผงร้าน
4. การจัดจําหน่ายโดยตรงให้กบั สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน
• ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณาของบริ ษทั มีดงั นี้
1. การจัดจําหน่ายโดยตรง
2. การจัดจําหน่ายผ่านบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา
4.2.3 ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะลูกค้า แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ลูกค้าโฆษณา เป็ นลูกค้าทัว่ ๆไป ไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะ แบ่งเป็ นลูกค้าที่ลงโฆษณาผ่าน
เอเย่นต์ซ่ ึ งจะได้รับส่ วนลดประมาณร้อยละ 15 และลูกค้ารายย่อยที่ลงโฆษณากับบริ ษทั โดยตรง
2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ สัดส่ วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี้
สัดส่ วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลี่ยในแต่ละปี (%)
ประเภท
เอเย่นต์
Bulk Sales
สมาชิก
รวม

2553
53
18
29
100

2552
53
17
30
100

2551
50
18
32
100

2550
47
17
36
100

3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
4.2.4 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แม้ว่าจะเกิดวิกฤตทางการเงินโลกและมีปัญหาทางการเมืองในประเทศจนเกิดความวุ่นวายในเดือนเมษายนและ
เดือนพฤษภาคม แต่บริ ษทั ก็ยงั คงมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความแข็งแกร่ งของผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ซ่ ึ งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนําในประเทศไทย และเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ดี
ที่สุดฉบับหนึ่ งในภูมิภาคเอเชียจากความสําเร็ จในการปรับปรุ งรู ปแบบของหนังสื อพิมพ์ในปี 2551 ให้สามารถสนองความ
ต้องการของผูอ้ ่านและผูซ้ ้ื อสื่ อโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น ทําให้รายได้จากการจัดจําหน่ายและรายได้โฆษณาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
บทความใหม่ “Big Story” ซึ่ งตีพิมพ์ทุกวันเสาร์ มีเนื้อหาครอบคลุมเหตุการณ์สาํ คัญ 64 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศตลอด
ช่วงระยะเวลา 64 ปี นอกจากจะเป็ นการบันทึกเรื่ องราวสําคัญทางประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครอง
สิ ริราชสมบัติแล้ว ยังเป็ นการฉลองครบรอบ 64 ปี ของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์อีกด้วย ส่ วนในระดับสากลนั้น
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับรางวัล Asia Media Award for Best in Design – Newspaper Overall Design จาก สมาคม
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หนังสื อพิมพ์และองค์กรสื่ อสิ่ งพิมพ์ระหว่างประเทศ (WAN-IFRA) ซึ่ งเป็ นสมาคมสําหรับผูผ้ ลิตหนังสื อพิมพ์และสื่ อสิ่ งพิมพ์
ชั้นนําของโลก
เว็บไซต์ www.bangkokpost.com ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นเว็บไซต์ข่าวในประเทศภาษาอังกฤษชั้นนําของ
ประเทศไทย โดย Alexa และ Truehists และในปี 2553 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้เปิ ดบริ การใหม่ดา้ นข้อมูลธุรกิจและ
แผนที่บนเว็บไซต์www.bangkokpost.com/directory เพื่อให้บริ การข้อมูลทางด้านธุ รกิจ ไลฟ์ สไตล์ และการศึกษา เป็ น
ทางเลื อ กให้ กับ ผูอ้ ่ า น
นอกจากนี้ ผูอ้ ่ า นบางกอกโพสต์อ อนไลน์ ส ามารถอ่ า นได้บ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ เ ว็บ ไซต์
http://m.bangkokpost.com และแอพพลิเคชัน่ ใน iPhone
สําหรับหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มีการปรับปรุ งครั้ งสําคัญในปี 2553 โดยปรับให้มีเนื้ อหาในเชิงลึกมากขึ้น
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ครบถ้วนยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยังนํากราฟฟิ คมาช่วยให้ง่ายต่อการอ่าน
สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีรูปแบบที่ทนั สมัยขึ้ น และแตกต่างจากหนังสื อพิมพ์อื่นๆ สําหรับเว็บไซต์
www.posttoday.com มีการนําเสนอข่าวเป็ นภาษาไทยและเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมได้
อีกด้วย และเช่นเดียวกับบางกอกโพสต์ออนไลน์ ผูอ้ ่านโพสต์ทูเดย์ออนไลน์สามารถอ่านได้บนโทรศัพท์มือถือเช่นกัน
เว็บไซต์ http://m.posttoday.com และแอพพลิเคชัน่ ใน iPhone
การจัดงาน Post Today Investment Expo 2010 ในเดือนกุมภาพันธ์ นับเป็ นการฉลองครบรอบ 7 ปี ของ
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อย่างยิง่ ใหญ่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดี และเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั รายการโทรทัศน์ “เศรษฐกิจคิดไม่
ถึง” ของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่ งออกอากาศวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 13.40-13.50 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 มี
เนื้ อหารายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย ทําให้ผชู้ มสามารถนําไปใช้กบั ชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้ ยงั มี
รายการ “กระชับวงข่าว” เป็ นรายการโทรทัศน์ในรู ปแบบการสนทนา ออกอากาศวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น.
ทาง TNN 24 ของสถานีโทรทัศน์เคเบิลทรู วชิ นั่ ส์
ในช่วงไตรมาสแรกของปี บริ ษทั เริ่ มทํางานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ซึ่ งให้โอกาส
บริ ษทั ร่ วมผลิตข่าวกับทางสถานีเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงต่อวัน และบริ ษทั สามารถขายเวลาโฆษณาให้ผสู้ นับสนุ นรายการได้เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ งปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 บริ ษทั จึงได้ก่อตั้ง บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด ขึ้นเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อดําเนิน
ธุรกิจผลิตข่าวร่ วมกับช่อง 11 ทําให้บริ ษทั โดยกองบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีโอกาสพัฒนาด้านงานข่าวในสื่ อ
อื่นๆ ซึ่ งพนักงานของบริ ษทั นับเป็ นส่ วนสําคัญในการผลิตข่าวร่ วม และบริ ษทั คาดว่าจะมีโอกาสพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางด้านการผลิตข่าวโทรทัศน์ต่อไป
สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 41 ปี ในปี 2553 โดยเป็ นนิ ตยสารสําหรับนักเรี ยนฉบับเดียวในประเทศไทยที่
เสนอความรู ้ควบคู่ไปกับความบันเทิงเป็ นภาษาอังกฤษ สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงความเป็ นส่ วนสําคัญในการเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษให้กบั ผูอ้ ่านทัว่ ประเทศ และมีเจตนารมณ์ที่จะเข้าถึงผูอ้ ่านทั้งเก่าและใหม่ดว้ ยการเสนอทางเลือกผ่านสื่ อ
ใหม่ๆ ผ่านเว็บไซต์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือ
ในปี 2553 โพสต์บุ๊กส์ ซึ่ งเป็ นสํานักพิมพ์หนังสื อของบริ ษทั ได้เปิ ดตัวหนังสื อใหม่กว่า 60 เล่ม และแผนกสิ่ งพิมพ์
พาณิ ชย์ของบริ ษทั ได้เริ่ มบริ การผลิตสิ่ งพิมพ์พาโนรามาจํานวน 8 หน้า ให้หนังสื อพิมพ์ต่างประเทศ
บริ ษทั ได้ทาํ การปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและพัฒนาการบริ หารการจัดการข้อมูลในองค์กร บริ ษทั ได้
ปรับปรุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใหม่ รวมถึงระบบเก็บกูข้ อ้ มูล เพื่อลดความเสี่ ยง และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กบั ธุรกิจ โดยบริ ษทั ต้องนําแผนธุ รกิจสําหรับภาวะไม่ปกติมาใช้ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเดือนเมษายน
และพฤษภาคมซึ่ งประสบความสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี บริ ษทั ต้องผลิตหนังสื อพิมพ์นอกสถานที่ในช่วงที่เกิดการจลาจลย่านบ่อน
ไก่ ซึ่ งเป็ นบริ เวณใกล้ที่ต้ งั ของบริ ษทั นอกจากนี้ การลงทุนในเทคโนโลยียงั ทําให้บริ ษทั สามารถพัฒนาเว็บไซต์ของ
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หนังสื อพิมพ์ท้ งั ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ ว บริ ษทั มีนโยบายลงทุนในด้านมัลติมีเดียสําหรับสิ่ งพิมพ์
ดิจิทลั โทรทัศน์และวิทยุ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
4.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
4.4.1

4.4.2

ที่ต้ งั และจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานตั้งอยูบ่ นที่ดินเนื้ อที่กว่า 7 ไร่ ของบริ ษทั เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน
สุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งใหม่
เนื้อที่ 19 ไร่ ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
กําลังการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่น้ ี ดว้ ยเงินลงทุนประมาณ 980
ล้านบาท ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของบริ ษทั และเป็ นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่
และเจตนารมย์ใ นการรั บ ใช้สัง คมไทยและประเทศชาติ ใ นฐานะสื่ อ มวลชน ศูนย์ก ารพิม พ์แ ละจัด
จําหน่ ายแห่ งนี้ ประกอบด้วยโรงพิมพ์ ซึ่ งมี เนื้ อที่ 8,500 ตารางเมตร และมี โรงเก็บกระดาษพิมพ์อีก
1,200 ตารางเมตร การทํางานที่นี่ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทนั สมัยที่สุดของ KBA รุ่ น PRISMA ของ
บริ ษทั KOENIG & BAUER AG จากประเทศเยอรมนี ซึ่ งเป็ นแท่นพิมพ์ระบบ 4/1 หรื อ DOUBLE
WIDTH/SINGLE PLATE แท่นแรกในเอเชียอาคเนย์ โดยระบบการทํางานทุกอย่างได้รับการควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะสามารถผลิตสิ่ งพิมพ์ที่มีคุณภาพสู งสุ ด นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ในการ
พิมพ์หน้าหนังสื อพิมพ์ 8 หน้าติดกัน (PANORAMA) เป็ นเครื่ องแรกในประเทศไทย และสามารถพิมพ์
หน้าสี่ สีได้พร้อมกันถึง 32 หน้า มีกาํ ลังการผลิตสูงถึง 75,000 ฉบับต่อชัว่ โมง
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้นาํ ระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มาใช้ในการ
ส่ งต้นฉบับที่จดั หน้าเสร็ จแล้วมายังเครื่ องทําเพลต โดยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการทําเพลตแบบใช้ฟิล์มอย่าง
แต่ก่อน ทําให้สามารถส่ งหน้าหนังสื อพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ ของกองบรรณาธิ การที่คลองเตยมายัง
ศูนย์การพิมพ์แห่ งนี้ ได้โดยตรง ทําให้ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งนี้ เป็ นศูนย์การพิมพ์ที่ทนั สมัย
ที่สุดในประเทศไทย
สําหรับขั้นตอนหลังการพิมพ์น้ นั ได้นาํ เอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก SCHUR PACKAGING SYSTEMS
ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยเครื่ องสอดหนังสื อพิมพ์ 4 เครื่ อง ระบบสายพานส่ งหนังสื อพิมพ์จากแท่น
พิมพ์มายังเครื่ องหี บห่อ เครื่ องมัด และเครื่ องห่อ
ศู น ย์ก ารพิ ม พ์แ ห่ ง นี้ ได้เ ริ่ มทดลองพิ ม พ์ห นั ง สื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ ใ นรู ป เล่ ม ขนาดใหม่ แ บบ
AMERICAN BROADSHEET ที่มีความกะทัดรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และได้เริ่ มพิมพ์อย่างครบวงจร
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550
กําลังการผลิตสูงสุ ด (ฉบับต่อวัน)

4.4.3

ปี 2553
340,000

ปี 2552
340,000

ปี 2551
340,000

ปี 2550
340,000

นโยบายการผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับต่อชัว่ โมง ทั้งนี้ ข้ ึนกับช่วงเวลา
ในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบับได้มากขึ้น
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4.4.4

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สาํ คัญที่ใช้ในการผลิตคือกระดาษหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งบริ ษทั สั่งซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ
มากกว่า 90% สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์น้ นั บริ ษทั จะจัดซื้ อผ่านตัวแทนภายในประเทศทั้งหมด
วัตถุดิบประเภทกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2553
ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)
ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา/ตัน)
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปี (บาท)

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

6,399

6,713

9,545

11,246

608.62
19.68

781.49
27.42

641.47
21.73

589.97
21.94

33.27

34.22

32.76

36.18

4.5 สิ ทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
4.5.1 บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
- - ไม่มี - 4.5.2 สิ ทธิ อื่น
- - ไม่มี - 4.5.3 ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - -

5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีด่ นิ อาคารและเครื่องจักร
5.1.1 ที่ดิน อาคาร
บริ ษทั มีที่ต้ งั อยู่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์การพิม พ์และจัดจําหน่ าย เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540 บนเนื้ อที่ประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ 10 นาที เริ่ มก่อสร้างกลางปี
พ.ศ. 2548 ปั จจุบนั การก่อสร้างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นมาเป็ นองค์ประธานในการการเปิ ดศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายของบริ ษทั
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 อย่างเป็ นทางการ
2. อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 บนเนื้อที่
กว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ ายจัดจําหน่าย และฝ่ ายสมาชิก รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อด้วย อาคารบริ การประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องพยาบาล
ห้องออกกําลังกาย เพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
สําหรับกองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ตั้งอยู่ ณ อาคารโรงพิมพ์ (ซึ่ งปั จจุบนั อาคารนี้ ใช้เป็ น
สถานที่พิมพ์งานของแผนกงานพิมพ์พาณิ ชย์ ส่ วนการพิมพ์หนังสื อพิมพ์ยา้ ยไปที่ ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่าย) ส่ วน
กองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานักงาน โดยที่ทุกอาคารนั้นสามารถเชื่อมถึงกันได้
ตั้งแต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานด้านหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั
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อุปกรณ์เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไปด้วยแท่น
พิมพ์อนั ทันสมัย เครื่ องแยกสี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั มีศกั ยภาพที่จะสามารถรองรับความต้องการในเรื่ องการผลิตต่อไป
ได้อีกในอนาคต และในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิงาน ให้มี
ความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2553)
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
หัก : ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก : ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี)

202
859
1,025
153
2,239
(1,236)
1,003

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5.1.2 เครื่ องจักรที่สาํ คัญ
จํานวน (เครื่ อง) จํานวนปี ที่ใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)

เครื่ องจักร
- แผนกผลิตหนังสื อพิมพ์
เครื่ องพิมพ์หนังสื อพิมพ์ (KBA)
เครื่ องผลิตเพลต (AGFA)
ระบบ Mailroom พร้อมอุปกรณ์ (SCHUR)
เครื่ องสอดแทรกหนังสื อพิมพ์ (Inserting Equipment)
- แผนกบริ การการพิมพ์
เครื่ องพิมพ์ 4 สี
เครื่ องเข้าเล่ม (Perfect Binding)
เครื่ องพับ (Folding Machine)
เครื่ องเย็บ (Stitching Machine)

1
1
1
4

3
3
3
3-8

3
1
3
2

15-22
16
17-22
6-21

5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง
- - ไม่มี - 5.1.4 สิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญในการดําเนินงาน
ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารโรงพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่าย เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(รายละเอียดดูในหัวข้อ 5.1.1 และ 5.1.2)
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5.1.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้ทาํ สัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าจากบริ ษทั ในต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั
ย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2550 เป็ นต้นไป
สัญญาที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป โดยสัญญามีอายุ 7 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 7 ปี
ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญากําหนด
สัญญาที่ 3 ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2557 โดยสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่
สัญญากําหนด
5.1.6 การเปลี่ยนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value
- - ไม่มี - -

5.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย
บริ ษทั

ประเภทกิจการ

1. บจ. จ๊อบ จ๊อบ

เจ้าของเว็บไซด์หางาน
อัจฉริ ยะ
2. บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ ผลิตนิตยสาร Elle,
แนล มีเดีย
Elle Decoration ,Martha
Stewart Living
3. บจ. โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส
นิตยสาร Marie Claire
(ถือหุน้ โดย บจ.โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย 51%)
4. บจ. โพสต์-เอซี พี
นิตยสาร Cleo
(ถือหุน้ โดย บจ.โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย 51%)
5. บจ. แฟลช นิวส์
ผลิตรายการวิทยุ
6. บจ.โพสต์ นิวส์
ผลิตรายการโทรทัศน์
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ทุนที่เรี ยก
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)
0.025

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยง
100.00

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

25.00

100.00

100.89

50.00

100.00

0.002

10.00

51.00

-

26.95
10.00

40.00
51.00

10.00
5.10

0.025

5.3 มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ
5.3.1 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่ปรับด้วยราคาประเมิน
- - ไม่มี - 5.3.2 มูลค่าสิ นทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพันต่อสิ นทรัพย์
5.3.3 มูลค่าสิ นทรัพย์ต่อหุ น้
- ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2553 = 3.76 บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
6. ข้ อพิพาททางกฏหมาย
บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีหมิ่นประมาท และคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่ งเกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริ ษทั ถึงแม้ผลของคดียงั ไม่สามารถคาดได้ในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวมของบริ ษทั
7. โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 505,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 500,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวัติ
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จํานวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มี การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 81
ล้านบาท เป็ น 101 ล้านบาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้วจํานวน 100 ล้านบาท
(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 101,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียนจํานวน
100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 19 มิ ถุนายน
2539
(ค)

ประชุ มใหญ่ วิสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จาก
100,000,000 บาท เป็ น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท โดย
กําหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้
1. ให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นใหม่
ต่อ 1 หุน้ เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
2. ให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000 หุ ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งต่อๆ ไป
การเพิ่มทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อ 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรี ยกชําระแล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท

(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2547 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั จาก 10 บาท ต่อหุ ้นเป็ น 1 บาทต่อหุ ้น (โดยการแตกหุ ้นสามัญจํานวน 50 ล้านหุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 500 ล้านหุน้ ) บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญนี้กบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
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7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- - ไม่มี - 7.3 ผู้ถือหุ้น
รายงานการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ของบริ ษทั ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ลําดับที่

29 พ.ย. 2553
จํานวนหุน้
%

ผูถ้ ือหุน้

1

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

118,000,000

23.60

2

บริ ษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ พับลิชเชอร์ส จํากัด

106,375,750

21.28

3

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิวฒั น์

64,957,150

13.49

4

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

24,332,760

4.87

5

ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

18,463,480

3.69

6

บริ ษทั วัชรพล จํากัด

13,911,790

2.78

7

นางนิจพร จรณะจิตต์

12,620,620

2.52

8

บริ ษทั แชงกรี -ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

10,892,730

2.18

9

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

10,265,000

2.01

10

นางอรุ ณี ชาน

8,672,590

1.73

388,491,870

78.15

ที่มา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ น้ ได้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้ผมู้ ีอาํ นาจควบคุมเดียวกันเป็ น
กลุ่มเดียวกัน และกรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลถือเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งแล้ว
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปั นผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของ
กําไรสุ ทธิ ของทุกๆ ปี สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงิ นดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพ
คล่องของกิจการ สําหรับบริ ษทั ย่อยนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ใหญ่
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
8.1.1 ผังองค์ กร
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มีรายชื่อดังนี้ 
กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
1. ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. นายจอห์น ทอมพ์สัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายพิชยั วาศนาส่ ง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

4. นายปราโมช รัฐวินิจ

กรรมการอิสระ

5. ดร. วิษณุ เครื องาม

กรรมการอิสระ

6. ดร. ศิริ การเจริ ญดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1. นายคว๊อก คูน เอียน

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

3. นายชาติศิริ โสภณพนิ ช

กรรมการ

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม *

กรรมการ

6. นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

กรรมการ

8. นายอีริค โจชัว ลีวนิ

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
* ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีหน้าที่บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการหนึ่ งคนหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นกระทําหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการได้
โดยให้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กรรมการผูล้ งชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้ใน
ปั จจุบนั คือ
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1.
2.
3.
4.
5.

นายคว๊อก คูน เอียน
นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิวฒั น์

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคระกรรมการบริ ษทั ในการกํากับ
การดําเนินงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน

และติดตาม

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการของบริ ษทั (ยกเว้นประธานกรรมการ)
จํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 8 คน คณะกรรมการบริ หารเลื อ กกรรมการบริ หารคนหนึ่ งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หารโดยประธานกรรมการบริ หารจะต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานประจําของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายคว๊อก คูน เอียน
3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
5. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
6. นายอีริค โจชัว ลีวนิ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะกําหนดหน้าที่ ของกรรมการผูจ้ ัดการ และมี ห น้าที่ และความรั บ ผิดชอบในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นประจําทุกเดือน
2. อนุ มตั ิค่าใช้จ่ายนอกเหนื อจากงบประมาณซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วโดยมีจาํ นวนเงินไม่
เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการเข้าทําการเปิ ดบัญชี การทําสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอํานาจการอนุมตั ิ
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5. แต่ งตั้ง และกําหนดค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ทั ยกเว้น กรรมการผูจ้ ัดการ และบรรณาธิ ก าร
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. ดร. ศิริ การเจริ ญดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน
3. นายพิชยั วาศนาส่ ง
โดยมี นางฉันทนา สื บสิ น ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ


อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริ หารความเสี่ ยง
ประเมินความเพียงพอ และประสิ ทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารในการส่ งเสริ มให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่เหมาะสมโดยการ
สื่ อ สารถึ ง ความสํา คัญ ของการควบคุ ม ภายในและการจัดการกับ ความเสี่ ย ง และด้วยการทํา ให้เชื่ อ มั่น ได้ว่า
พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็ นอย่างดี
2) พิจารณาประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน สําหรับการจัดทํางบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจําปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ของบริ ษทั
3) พิจารณาว่าฝ่ ายบริ หารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ ครองความสู ญเสี ยและความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลและระบบการปฏิบตั ิการ รวมทั้งแผนฉุ กเฉิ นสําหรับกรณี ที่ระบบการเงินและการปฏิบตั ิงานตามปกติ
ของบริ ษทั ล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการดําเนิ นการของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการควบคุมภายในตามที่ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตได้แนะนํามา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทัว่ ไป
1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สูงสุ ดในปัจจุบนั และการจัดการของฝ่ ายบริ หาร เกี่ ย วกั บ เรื่ อง
ดังกล่าวได้ผลเป็ นอย่างไร
2) ปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นหรื อที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
รวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย ความบกพร่ องในการควบคุมภายใน หรื อประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สาํ คัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับในทาง
วิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุ ด และทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
4) สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผู้ต รวจสอบภายใน และผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งและความ
เสี ยหายที่มีนยั สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่ งผลกระทบอย่างสําคัญต่องบการเงิน
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3.2 งบการเงินประจําปี
1) สอบทานงบการเงินประจําปี ว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสม
แล้วหรื อไม่
2) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรื อผิดปกติ
3) ให้ความสําคัญในเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์และหนี้สิน การคํ้า
ประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อสิ่ งแวดล้อม การตั้งสํารองเผือ่ ความเสี ยหายที่เกิดจากการ
ฟ้ องร้อง ภาระผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงิน และผลของการตรวจสอบ
รวมทั้งปัญหาที่ได้ที่พบ
5) ให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิ ดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบ
คําอธิ บายจากฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราส่ วนทางการเงิน ซึ่ งสื บเนื่องจากการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริ ษทั เหตุการณ์หรื อ
รายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
4.1 สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ สายงานตรวจสอบภายในจะ
สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจํากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
4.2 เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการสรรหา
การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี
4.3 สอบทานประสิ ทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน
4.4 ประชุมเป็ นการส่ วนตัวกับผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่ องที่เห็นสมควร
4.5 ดูแลเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อ มัน่ ว่าผูบ้ ริ หารได้รับและปรึ กษาหารื อผลการตรวจสอบและคําแนะนําที่ สําคัญใน
ระยะเวลาอันควร
4.6 ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้มีการดําเนิ นการซึ่ งเป็ นผลมาจากคําแนะนําของผูต้ รวจสอบภายใน ใน
ระยะเวลาอันควร
4.7 ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปั นข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริ การจากภายนอกที่บริ ษทั
ว่าจ้างมา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึ กษา เป็ นต้น ในการให้ความเชื่อมัน่ หรื อให้คาํ ปรึ กษา เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทํางานซํ้าซ้อน
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5. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.1 ดูแลให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้ในเรื่ องความเป็ นอิ สระของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิ ทธิภาพและการปฏิบตั ิงานในทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.2 พิจารณาขอบข่ายของบริ การอื่นๆ เกี่ยวกับบริ การให้คาํ ปรึ กษาทั้งหมดที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างมา
5.3 อนุมตั ิบริ การอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่ งกระทําโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.4 ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.5 สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเสนอมาและดําเนิ นการให้เชื่อมัน่ ได้วา่
จะไม่มีการกําหนดข้อจํากัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
5.6 สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.7 ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของสํานักงานผูส้ อบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง
สมเหตุสมผล
5.8 สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผู้
ตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมัน่ ได้วา่ เป็ นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
5.9 จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมปี ละ 1 ครั้ง
5.10 ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้วา่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจะนําเสนอผลการตรวจสอบและคําแนะนําใน
เวลาอันสมควร
5.11 สอบทานหนังสื อรับรองที่ฝ่ายบริ หารจะต้องออกให้ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็น
ที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
5.12 สอบทานหนังสื อแจ้งผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ ายบริ หารได้ตอบชี้แจงผลการ
ตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
5.13 ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณี ที่น่าสงสัยว่า กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริ ษทั ได้กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติทางกฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
จะต้องรายงานข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการ
สอบสวนกรณี ดงั กล่าวโดยมิชกั ช้า
6. การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
6.1 สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสื บสวนการทุจริ ต
และการติดตามของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการทุจริ ต รวมทั้งการลงโทษทางวินยั และการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ
6.2 รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ ายบริ หารและ/หรื อสายงานตรวจสอบ
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ
6.3 สอบทานให้เป็ นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทํารายงานทางการเงินแล้ว
6.4 สอบทานผลการตรวจสอบซึ่ งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กาํ กับดูแล
6.5 รายงานผลการสอบสวนเบื้ องต้นของกรณี ที่น่าสงสัยเกี่ ยวกับการที่ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี หน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ได้ก ระทํา การอัน เป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติ ท างกฎหมาย ให้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
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7. การดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั
7.1 ดูแลเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้มีการจัดทํานโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และดําเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
7.2 ประเมิ น ฝ่ ายบริ ห ารได้ท าํ ตนเป็ นตัว อย่า งโดยการสื่ อ สารถึ ง ความสํา คัญ ของนโยบายวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ง านและ
จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรื อไม่
7.3 สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกํากับดูแลให้ปฏิ บตั ิตามนโยบายวิธีปฏิ บตั ิงานและจรรยาบรรณ
ของบริ ษทั
7.4 รับรายงานอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบายวิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั
จากฝ่ ายบริ หาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
8.1 ประเมินประสิ ทธิผลของวิธีการในการดําเนินการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนต่างๆ
8.2 สอบทานระบบการร้องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม และ
อื่นๆ ให้เป็ นความลับ
8.3 ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้ว่า บริ ษทั มีข้ นั ตอนการดําเนิ นการต่างๆ เพื่อให้มีผสู้ อบสวนอิสระในประเด็น
ต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน
9.1 รายงานให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ค าํ แนะนํา ที่
เหมาะสม อย่างสมํ่าเสมอ
9.2 เชื่อมัน่ ได้วา่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
9.3 เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานครอบคลุ มได้อ ย่างทั่วถึ ง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ไว้ในรายงานประจําปี โดยมีประเด็นที่ตอ้ งรายงานดังนี้
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษท
ั
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น
้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. อื่นๆ
10.1 ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ร้องขอ
10.2 จัดให้มีการสื บสวนพิเศษ หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูช้ าํ นาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่จาํ เป็ น
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10.3 สอบทานและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นปัจจุบนั เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
10.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายพิชยั วาศนาส่ ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ศิริ การเจริ ญดี
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
โดยมี นายภัค เพ่งศรี เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั
ในเรื่ องเกี่ยวกับ
1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
2. จํานวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการย่อยชุด
ต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
6. การจัดให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หารให้กบั คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
7. แผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูง
ซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
10. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารยังได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมการย่อยของฝ่ ายบริ หาร เพื่อทํา
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ฝ่ายบริ หารพิจารณา
2. คัดเลือกวิธีการบริ หารความเสี่ ยงที่จะช่วยลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. เสนอการบริ หารความเสี่ ยง มาตรการการควบคุม และแผนปฏิบตั ิงานให้ฝ่ายบริ หาร
5. ติดตามการบริ หารความเสี่ ยง
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6. รายงานต่อฝ่ ายบริ หาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงแก่พนักงานทุกระดับ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้ ที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจํานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทน
ในตําแหน่งกรรมการที่วา่ งเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคล
ใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสี ยงต่อหุ น้ แต่ละหุ น้ ที่ตนเองถืออยูห่ รื อที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้กบั บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจบั
ฉลากเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็ นจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่
ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
บุคคลขึ้นดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่วา่ งเว้นแต่วาระในตําแหน่งของกรรมการที่วา่ งลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติ
ของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ อย่างไรก็ดีในกรณี
ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะกระทําการในนามของ
คณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทําการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่วา่ งลงเท่านั้น และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องกระทําภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลง ซึ่ งทําให้ไม่ครบองค์ประชุม
บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งแทนกรรมการที่วา่ งลงจะดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่กรรมการที่วา่ งลง
นั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการสรร
หากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุ น้ และหนังสื อยืนยันการถือหุ น้ ที่ออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนา
บัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะส่ งหนังสื อนัดประชุมได้ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งได้นาํ เสนอในเว็บไซต์ของบริ ษทั
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การแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้นตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่ งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มิได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด กล่าวคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และต้องไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่
เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับผลตอบแทนประจําจากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อในการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ อันอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติที่
เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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8.1.7 บันทึกการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2553
ชื่อ

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรมการสรรหา

การบริษัท

การบริหาร การตรวจสอบ และกําหนดค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(พันบาท)

1 ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล *

3/3

1,414

2 นายคว๊อก คูน เอียน

0/5

1/7

814

3 นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ***

0/5

1/7

814

4 นายจอห์น ทอมพ์สัน

3/5

5 นายชาติศิริ โสภณพนิช

4/5

6 นายพิชยั วาศนาส่ ง

3/5

7 นายปราโมช รัฐวินิจ

3/3

8 นายวรชัย พิจารณ์จิตร

5/5

9 ดร. วิษณุ เครื องาม

3/3

10 ดร. ศิริ การเจริ ญดี

4/5

11 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

5/5

7/7

0

12 นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

4/5

7/7

1,530

13 นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม

5/5

382

14 นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

5/5

399

15 นายอีริค โจชัว ลีวิน **

0/3

4/4

615
361

3/4

1/3

996
271

7/7

3/3

1,351
271

4/4

3/3

0/5

1,198

582
10,998

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หารในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 41.0 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผูบ้ ริ หาร เช่น เงินสมทบกองทุนกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2.3 ล้านบาท
หมายเหตุ
ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล นายปราโมช รัฐวินิจ ดร. วิษณุ เครื องาม และนายอีริค โจชัว ลีวิน ได้รับ
แต่งตั้งเป็ น กรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2553
** นายอีริค โจชัว ลีวนิ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2553 หากแต่เข้าร่ วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล
(Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และประชุม
คณะกรรมการบริ หารจํานวน 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
*** นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี
2553 หากแต่เข้าร่ วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
*
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8.2 ฝ่ ายบริหาร
รายชื่อฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี้
1. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
2. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
3. นายณ กาฬ
เลาหะวิไลย
4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
5. นายพิชาย
ชื่นสุ ขสวัสดิ์
6. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
7. นายพรชัย
แสงอรุ ณ
8. นายภัค
เพ่งศรี
9. นางฉันทนา
สื บสิ น
10. นายสุ รัตน์
สิ งห์สุขสวัสดิ์
11. นางสาวสุ ธิดา มาไลยพันธ์
12. นายอนิล
ปิ่ นเรณู

ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัดจําหน่าย
บรรณาธิการอํานวยการ
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโลจิสติกส์และงานพิมพ์พาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการก่อนพิมพ์

8.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

63

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
-

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

55

-

2542 – ปั จจุบนั

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

33

-

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายจอห์น ทอมพ์สนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

46

-

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
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ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ดร. วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

51

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ช่วงเวลา
สัดส่ วนการถือ
ตําแหน่ง
หุน้ ในบริ ษทั
(%)
2535 – ปั จจุบนั กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

81

-

2543 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระประธาน
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ

60

-

2553-ปั จจุบนั

56

4.87

59

-

62

43

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2537 – ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

-

2553-ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

0.05

2552– ปั จจุบนั

กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
2525 – ปั จจุบนั กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2549 – 2551
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการและประธาน
กรรมการบริ หาร
นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม

68

13.49

46

-

2552 – พย.2553 กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ
นายอีริค โจชัว ลีวนิ
กรมการและกรรมการบริ หาร

48

2.053

2549 – ปั จจุบนั กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

48

-

2553-ปั จจุบนั
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กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

ช่วงเวลา

นางฉันทนา สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน

58

-

2542 – ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์

45

-

2549-ปั จจุบนั
2546-2549

บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
บรรณาธิการข่าวโพสต์ทู
เดย์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัดจําหน่าย

40

-

2552 – ปั จจุบนั
2550 – 2551

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
และจัดจําหน่าย
ผูจ้ ดั การกลุ่มการตลาด
และจัดจําหน่าย

นายพิชาย ชื่นสุ ขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการ

54

-

2545 – ปั จจุบนั
2537 - 2545

บรรณาธิการอํานวยการ
บรรณาธิการบางกอก
โพสต์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์

57

0.01

2549-ปั จจุบนั
2545-2549

บรรณาธิการบางกอก
โพสต์
บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายพรชัย แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

57

-

2548 – ปั จจุบนั
2543 - 2547

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและเลขานุการ
บริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริ ษทั

51

0.081

2551-ปั จจุบนั
2550
2528 - 2549
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ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บมจ.ธนาคาร เกียรติ
นาคิน

บริ ษทั แฟลช นิวส์ จํากัด
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพ
ธนาทร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นางสาวสุ ธิดา มาไลยพันธ์

อายุ
(ปี )
38

สัดส่ วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั (%)
-

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุ รัตน์ สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโลจิสติกส์และงานพิมพ์
พาณิ ชย์

นายอนิล ปิ่ นเรณู
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการก่อนพิมพ์

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
2551-ปั จจุบนั
2546-2551

45

53

-

-

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อ
อิเล็กทรอนิก
ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. สนุก ออนไลน์

2551-ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย โลจ
สติกส์และงานพิมพ์พาณิ ชย์

2544-2551

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดส่ ง

2543 – ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
ก่อนพิมพ์
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บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

8.4 การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั พยายามปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่ งจัดทําโดยศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 นี้ เป็ นการนําข้อพึงปฏิบตั ิจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือน
มีนาคม 2545 มาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)
8.4.1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ล่วงหน้า และได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทราบเพื่อพิจารณา ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
อนึ่ ง ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2553 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน 4
ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง และเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการ
อิ สระไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ตั้งแต่การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี 2553 เป็ นต้นไป
นอกจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกครั้งแล้ว
จึงได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ภายหลังการแต่งตั้งบริ ษทั จึงมีจาํ นวน
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะซึ่ งบริ ษทั ได้นาํ เสนอรายละเอียดและประสบการณ์การ
ทํางานของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารการประชุม
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ โดยกําหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทํางานปกติที่อาคาร
บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรี ยมที่จอดรถเพื่อรองรับผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างพอเพียง และเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อบุคคล
อื่นใดในการออกเสี ยง ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบ
ฉันทะไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี 2553 ที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นเลื อ ก นายสุ ทธิ เกี ยรติ จิ ราธิ วฒั น์ ผูถ้ ื อ หุ ้นและ
ประธานกรรมการบริ หารเป็ นประธานในที่ ประชุ ม โดยประธานในที่ ประชุ มได้จัดสรรเวลาสําหรั บการประชุ มอย่าง
เหมาะสม และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้า
ร่ วมในการประชุมครั้งนี้ มีจาํ นวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงประธานกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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8.4.2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดขั้นตอนสําหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพิ่มเติมและ
เสนอบุคคลเข้ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ซึ่ งจะจัดขึ้นเป็ นปกติใน
เดือนเมษายน โดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพิ่มเติม และ/หรื อ
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
• ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
• แสดงหลัก ฐานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ เช่ น สํา เนาใบหุ ้ น และหนัง สื อ ยื น ยัน การถื อ หุ ้ น ที่ อ อกโดยบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ จะต้องนําส่ งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพิ่มเติม และ/หรื อ
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั มายังเลขานุ การบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อให้ บริ ษทั คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ก่อน
การดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ต่อไป
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะแบบที่กาํ หนดรายละเอียดในการออกเสี ยงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั ได้จดั ทําบัญชีรายชื่อผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น และจัดให้มี
กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
เป็ นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสี ยงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ ม บริ ษทั จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุ ม โดย
บริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณี
ที่เกิดมีขอ้ โต้แย้ง
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกครั้ง
8.4.3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บริ ษทั พยายามส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั เพื่อสร้ างความมัน่ คง
ทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวประกอบด้วย ผูอ้ ่าน และผูซ้ ้ื อสื่ อโฆษณา พนักงานของ
บริ ษ ัท ผูจ้ ัด จํา หน่ า ย ผูถ้ ื อ หุ ้ น และเจ้า หนี้ เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การสํา รวจความต้อ งการของลู ก ค้า เพื่ อ ใช้
ประกอบการปรับปรุ งเนื้อหาและการออกแบบโดยสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแส
ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดําเนิ นการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การสอบทานระบบการร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิ น การควบคุ ม และอื่ นๆ ให้เป็ นความลับ และการดําเนิ นการให้มีการสอบสวนและติ ดตามผลอย่าง
เพียงพอและให้รายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
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8.4.4 การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใส
ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั นอกเหนือจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
และรายงานประจําปี ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่ องทางอื่ นๆ เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษ ทั ด้วย ซึ่ งในปั จ จุ บนั บริ ษ ทั ได้เผยแพร่ รายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ทําแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี เพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส และเพื่อให้ผถู้ ือหุ น้
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย ไว้ในรายงานประจําปี เรื่ อง
โครงสร้างคณะกรรมการ สําหรับจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม ได้แสดง
ไว้ใ นรายงานประจํา ปี เรื่ องบัน ทึ ก การเข้า ประชุ ม ประจํา ปี ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนให้ กับ
คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี นั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่
ละคนนั้น ให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่ งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการ
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
8.4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการ 15 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 6 ท่าน สําหรับวาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
นั้น ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้
อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก กรรมการที่ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ บริ ษทั มิได้กาํ หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด กล่าวคือ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้าง หรื อพนักงาน
หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับผลตอบแทนประจํา จากบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั อันอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบโดย เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี เรื่ องโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั แยกบุคคลที่ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการออกจากประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจอย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการ
อิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และมิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
บริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในส่ วนของการให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมาย การดําเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
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8.4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษท
ั
• พิจารณากระบวนการสรรหา จํานวน และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
• การเสนอผูท
้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ั และคณะกรรมการ ย่อย
• กําหนดนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษท
ชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
• พิจารณาให้มีการประกันภัยผูบ
้ ริ หาร ให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
• พิจารณาแผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่งและกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ
้ ริ หารระดับสูง
ซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการตามลําดับ
• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ งจะดําเนิ นการโดย
คณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ตามลําดับ
• กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการและผูบ
้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งจะเนินการ
โดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการตามลําดับ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และเพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทํางานเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จึงมิได้ดาํ รงตําแหน่งประธาน หรื อกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8.4.5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ น้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
และติดตามดูแลให้คณะผูบ้ ริ หาร
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั
8.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีกาํ หนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
การล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกําหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้า
ร่ วมประชุมได้
ในเบื้องต้น บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร ในเดือนที่มิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะทําให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถกํากับควบคุม และดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
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ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องเพื่อเข้าสู่ วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการ
พิจารณา
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็ นเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นาํ แจกในที่ประชุมเพื่อให้นาํ อภิปรายกันในที่ประชุมด้วย
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทัว่
กัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเชิ ญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั รู้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการ
สื บทอดงาน
บริ ษทั จัดทําข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ที่เป็ นปั จจุบนั ให้แก่กรรมการของบริ ษทั เพื่อคณะกรรมการ
สามารถติดต่อข้อมูลที่จาํ เป็ นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ หรื อเลขานุการบริ ษทั และเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้กบั กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้ติดต่อสื่ อสารกันเอง ตามต้องการ โดยมิตอ้ งผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
8.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดําเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่ วนคณะกรรมการของบริ ษทั ยังมิได้ดาํ เนินการ
ประเมินตนเอง
8.4.5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี นั้นๆโดย
การจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่ กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะ
เห็นสมควร ซึ่ งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บ ัติก ารเป็ นผูพ้ ิจ ารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผูพ้ ิจ ารณา
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดภายใต้แผนงาน งบประมาณ
ประจําปี ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเดื อนและโบนัสสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หารแต่ละคน
8.4.5.7 การพัฒนากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรม
และให้ความรู้ ซึ่ งอาจเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอกด้วย
ในปี 2553 บริ ษ ัท จัด อบรมหลัก สู ต รผูบ้ ริ ห ารงานระดับ กลาง และจัด อบรมเพื่ อ พัฒ นาอาชี พ ตลอดปี โดยมี
พนักงานสนใจเข้าร่ วมมากกว่า 1,000 คน
ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับเลขานุการบริ ษทั พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และแนะนําบริ ษทั แก่
กรรมการใหม่
บริ ษทั ยังมิได้จดั ทําแผนการพัฒนาและสื บทอดงาน อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผูบ้ ริ หารตลอดปี
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8.5 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะนําเสนอ
สรุ ปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ
ปฏิ บ ัติ ง านภายใต้อ าํ นาจและหน้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึ งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบตั ิหน้าที่โดยผ่านสายงานตรวจสอบภายใน
ซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายในได้ให้บริ การแก่หน่ วยงานต่างๆ โดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและ
ปฏิบตั ิตามกรอบการปฏิบตั ิงานวิชาชี พตรวจสอบภายใน ซึ่ งรวมถึงจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ในทางวิชาชีพที่เป็ นสากล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็ นลําดับต้นๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจ และเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สายงานตรวจสอบภายในจะทําการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง และการกํากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และฝ่ ายบริ หารเป็ น
ประจําอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญในการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในให้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผตู้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ได้รับ
การพัฒนาด้วยการส่ งเสริ มผูต้ รวจสอบภายในให้เข้ารับการอบรมและร่ วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีผตู้ รวจสอบภายใน 3 ท่านที่สอบได้วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (Certified
Internal Auditor-CIA)
สรุปสาระสํ าคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ ดงั นี้
-

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทําหน้าที่ พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษ ัท ฯ โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญ ชี อิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ อย่า งใกล้ชิ ด
วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเชื่อมัน่ ได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่ อถือ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมทุ กครั้ งเพื่อรั บฟั งข้อเสนอแนะหรื อให้
คําแนะนําในปั ญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอ้ เสนอแนะหรื อพบข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสําคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนต่อไป
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-

-

-

สายงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาลําดับ
ความสําคัญตามความเสี่ ยง ในการปฏิบตั ิงานสายงานตรวจสอบจะนําเอาหลักวิชาและวิธีการทํางานที่เป็ นระบบเข้ามา
ใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการกํากับ
ดูแล นอกจากนั้น ยังมี การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง พร้ อ มทั้ง รายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็ นประจํา ในกรณี ที่ มี ข ้อ สั ง เกตหรื อ
ข้อเสนอแนะที่มีนยั สําคัญ หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในทันที พร้อม
กับรายงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเพื่อการพิจารณาสั่งการแก้ไขโดยด่วนต่อไป
ในการปฏิบตั ิงาน สายงานตรวจสอบภายในได้กาํ หนดนโยบายและดําเนินมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของงานอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลงานอย่า งใกล้ชิ ด และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บ ัติง านแต่ ล ะครั้ งจะมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกับ
ผูร้ ับบริ การรวมทั้งผูบ้ ริ หารผูค้ วบคุมดูแลสายงานนั้น รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อนํามาปรับปรุ งคุณภาพของงานต่อไป
สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดําเนิ นการแก้ไขโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานตามปกติ ปั ญหา
หรื อข้อสังเกตบางประการซึ่ งพบจากการตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
สายงานตรวจสอบภายในก็จะทําการติ ดตามผลภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมพร้ อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และผูบ้ ริ หารระดับสูงทราบความคืบหน้าเป็ นระยะๆ ตามสมควร
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
ดร. ศิริ การเจริ ญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ) นายพิชยั วาศนาส่ ง และนายจอห์น ทอมป์ สัน โดยมี นางฉันทนา
สื บสิ น ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจําปี และงบการเงินระหว่างกาล การควบคุม
ภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้
ความเห็นในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี พ.ศ. 2553 จากข้อมูลที่ได้รับ สรุ ปได้วา่
การจัดทํางบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปรวมทั้งข้อกําหนดในทางกฎหมาย
ต่างๆ จากการสอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี พ.ศ. 2553 เป็ นที่ สังเกตว่า จากการดําเนิ นความพยายามอย่าง
ต่อเนื่ องของฝ่ ายบริ หารเพื่อที่จะทําให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ดีข้ ึน ในที่สุดแล้วได้ ทําให้บริ ษทั ฯ กลับมามีผลกําไร
ขณะที่ในปี ก่อนหน้านั้นมีผลขาดทุน
เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไข และราคา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริ ษทั นํางบการเงินและงบการเงินรวม สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่ วมกับสายงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอกได้สอบทานประสิ ทธิ ภาพ
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และมี ความเห็ นว่าการควบคุมภายในโดยทัว่ ไปเหมาะสม
สําหรับสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั
คณะกรรมการตรวจสอบฯ กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
โดยผ่านทางสายงานตรวจสอบภายใน โดยได้รับการสนับสนุนจากเลขานุการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงาน
ถึ ง กิ จ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึ ก ษาหารื อ ประเด็น ต่า งๆ กับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส บริ ษทั ฯ มิได้มีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งได้สอบทานรายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการนําเอาคําแนะนําของสายงานตรวจสอบภายใน
ไปลงมือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิ ทธิ ผล และคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้คาํ แนะนําที่เหมาะสม และสนับสนุ นให้ผตู ้ รวจสอบได้รับการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสายงานตรวจสอบภายใน ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากคณะผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบตั ิงานได้อย่างไม่มีขอ้ จํากัดใดๆ ซึ่ งทําให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้
อย่างมีประสิ ทธิผล
เนื่ องจากผลปฏิ บตั ิงานในอดีตของผูส้ อบบัญชีเป็ นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึ งมีมติเห็นควรเสนอ
แต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรื อนางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3844 ของบริ ษทั
สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี 2554 โดยเมื่อคํานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริ มาณงานและต้นทุนในการให้บริ การในปี ที่กาํ ลังจะมาถึง
เห็นว่าค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชีเสนอมาดังรายละเอียดที่นาํ เสนอในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี นั้น เป็ นจํานวนที่
เหมาะสม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมอย่างเป็ นทางการ 4 ครั้ ง เพื่อสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและงบประจําปี พร้อมทั้งหารื อถึงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทัพย์แห่ งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จดั
ให้มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการส่ วนตัวโดยที่ไม่มีผบู้ ริ หารท่านใดเข้าร่ วมประชุมด้วย และโดยที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังคงส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
กับกิจการของบริ ษทั ฯ

ศิริ การเจริ ญดี
(ดร. ศิริ การเจริ ญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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10. บุคคลที่มผี ลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่ างกัน

10.1 ชื่อบุคคลและลักษณะความสั มพันธ์
- - ไม่มี - 10.2 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในปี 2553 บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ บริ ษทั
มีนโยบายการกําหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “แอล”
“แอล เดคคอเรชัน่ ” “มาร์ ธ่า สจวร์ต ลิฟวิง่ ”
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 25.7 และ 4.4 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้ อโฆษณาจาก บริ ษทั มูลค่า 4.1 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 6.2 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
2. บริษัท โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์

นโยบายการกําหนดราคา

ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์”
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49 และบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 51
จําหน่ายนิ ตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 5.0 และ 0.3 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้ อโฆษณาจาก บริ ษทั มูลค่า 0.3 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
ราคาตลาด

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

ผลิตรายการโทรทัศน์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51
ขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 19.7 ล้านบาท

รายการระหว่างกัน
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นโยบายการกําหนดราคา

4. บริษัท โพสต์ -เอซีพี จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
5. บริษัท แฟลช นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา

ซื้ อโฆษณาผ่านสิ่ งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริ ษทั มูลค่า 19.2 และ 42.0 ล้านบาท
ตามลําดับ
ดอกเบี้ย 0.2 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ มูลค่า 6.1 ล้านบาท
รับบริ การจัดการจากบริ ษทั มูลค่า 0.9 ล้านบาท
MLR สําหรับดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ราคาตามสัญญาสําหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และ
ค่าบริ การจัดการ ส่ วนรายการอื่นเป็ นไปตามราคาตลาด

ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 51
จําหน่ายนิ ตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 36.2 และ 0.4 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้ อโฆษณาจาก และ บริ ษทั มูลค่า 0.3 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
ราคาตลาด

ผลิตรายการวิทยุ
บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 40
ดอกเบี้ย 0.1 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ มูลค่า 1.0 ล้านบาท
MOR

10.3 ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอิสระถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
- - ไม่มี - 10.4 ความเห็นของกรรมการอิสระเกีย่ วกับการปฏิบัติตามข้ อผูกพันที่ระบุไว้ ใน filing
- - ไม่มี - 10.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกันและการดูแล
รายการระหว่างกันจะเป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
10.6 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั มีนโยบายในการควบคุมราคาให้เป็ นราคาตลาด หรื อใกล้เคียงกับราคาตลาด
11. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
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11.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
11.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน และ Common Size Ratio
งบดุลรวม
ณ 31 ธันวาคม
%ต่อ ปี 2551
%ต่อ ปี 2552
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ งสิ นทรัพย์
รวม ใหม่)
รวม

ปี 2553

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด
-ส่ วนที่ถึงกําหนดไถ่ถอนภายใน
หนึ่งปี
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ ทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
เงินมัดจําเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2550
%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

60.5
-

3.2
-

71.0
-

4.0
-

71.4
-

3.5
-

46.0
-

2.5
-

434.3
98.4
2.6
55.2
651.0

23.1
5.2
0.2
2.9
34.6

340.0
83.0
36.0
530.0

18.0
5.0
2.0
29.0

352.1
235.0
46.1
705.0

17.4
11.6
2.3
34.8

313.4
62.0
29.0
450.5

17.1
3.4
1.6
24.7

-

-

-

-

-

-

3.6

0.2

1,003.5
62.1
163.7
1,229.3
1,880.3

53.4
3.3
8.7
65.4
100.0

1,106.0
62.0
154.0
1,322.0
1,852.0

60.0

1,185.0
21.0
118.0
1,324.0
2,029.0

58.5
0.6
6.1
65.2
100.0

10.0
1,285.0
6.8
67.1
1,372.5
1,823.0

0.5
70.5
0.4
3.7
75.3
100.0
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3.0
8.0
71.0
100.0

งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม
ปี 2553

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

%ต่อ
%ต่อ ปี 2552
%ต่อ ปี 2551
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
รวม
รวม
รวม ใหม่)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2550
%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

575.0
108.1

30.6
5.7

570.0
90.0

30.0
5.0

562.0
85.0

27.8
4.3

395.0
68.1

21.7
3.7

80.0
72.2
8.0
22.7
73.4

4.3
3.8
0.4
1.2
3.9

108.0
53.0
5.0
21.0
69.0

6.0
3.0
0
1.0
4.0

100.0
59.0
6.0
23.0
79.0

4.9
2.9
0.3
1.1
3.9

100.0
40.7
2.2
35.9
60.3

5.5
2.3
0.1
2.0
3.3

76.7
1,016.1

4.1
54.0

56.0
972.0

3.0
52.0

59.0
973.0

2.9
41.5

53.3
755.5

2.9
41.5

5.9

0.3

-

-

-

-

-

-

1.2 103.0
1.5 103.0
55.5 1,075.0

6.0
6.0
94.0

150.0
150.0
1,123.0

7.4
7.4
55.5

150.0
150.0
905.5

8.2
8.2
49.7

หนี้สินระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือหุน้ ส่ วย

น้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินกูร้ ะยะยาว – สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
22.5
สํารองผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมหนี้สินระยะยาว
28.4
รวมหนี้สิน
1,044.5
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งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม
ปี 2553

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติ
ธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

%ต่อ ปี 2552
%ต่อ ปี 2551
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ งรวม
รวม ใหม่)

500.0

26.6

500.0

-

-

-

50.5
285.3
835.8
1,880.3

2.7
50.0
15.2 227.0
44.5 777.0
100.0 1,852.0
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27.0

3.0
12.0
42.0
100.0

หน่วย : ล้านบาท
%ต่อ ปี 2550 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม

500.0

24.7

500.0

27.4

-

-

-

-

2.5
50.5
17.3 367.0
44.5 917.5
100.0 1,823.0

2.8
20.1
50.3
100.0

50.0
356.0
906.0
2,029.0

งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
เงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
กําไรสุ ทธิสําหรับปี ของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุ น้ (บาท) *

ปี 2553

% ต่อ ปี 2552
รายได้
รวม

% ต่อ ปี 2551
รายได้ (ปรับปรุ งใหม่)
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
% ต่อ ปี 2550 % ต่อ
รายได้
รายได้
รวม
รวม

1,815.1
35.4
1,850.5

98.1 1,610.0
1.9 22.0
100.0 1,632.0

99.0
1.0
100.0

97.8
2.2
100.0

(1,265.1)

(68.4) (1,236.0)

(466.6)
(1,731.7)
118.8

(25.2) (494.0)
(93.6) (1,730.0)
6.4 (98.0)

1,817.0
41.0
1,858.0

1,758.0
28.6
1,786.6

98.4
1.6
100.0

(76.0) (1,222.0)

65.8 (1,121.9)

62.8

(30.0) (571.0)
(106.0) (1,793.0)
(6.0)
65.0

30.7 (582.9)
96.5 (1,704.7)
3.5
81.8

32.6
95.4
4.6

-

-

-

-

(6.0)

0.3

(3.3)

0.2

118.8

6.4

(98.0)

(6.0)

59.0

3.2

78.5

4.4

(22.1)
(18.4)
4.9
83.2
0.17

(1.2)
(1.0)
0.3
4.5

(27.0)
27.0

(2.0)
2.0

(28.0)
(19.0)

1.5
1.0

(25.7)
(15.8)

1.4
0.9

(98.0)
(0.20)

(6.0)

12.0
0.02

0.7

37.0
0.07

2.1

* จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ น้ )
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11.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2553)
1. อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

0.64
0.54

เท่า
เท่า

2. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์
(Asset Management Ratio)
2.1 อัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
2.2 Days Sales Outstanding
2.3 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
2.4 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ท้ งั หมด (Total Asset Turnover)

18.44
87
1.81
0.97

เท่า
วัน
เท่า
เท่า

3. อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Management Ratio)
3.1 อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม (Total Debt to Total Assets)
3.2 อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
(Times Interest Earned)

55.55
5.59

%
เท่า

4. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
4.1 อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)
4.2 Basic Earning Power
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on Assets - ROA)
4.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(Return on Equity – ROE)

4.50
6.58
4.43
9.95

%
%
%
%

11.1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ปี 2553
237.9
203.6
34.3

ปี 2552
227.5
196.8
30.7

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

123.6
51.1
72.5

110.1
44.0
66.1
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(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2551
ปี 2550
268.8
239.8
229.2
228.8
39.6
11.0
128.7
59.1
69.6

136.6
26.6
110.0

บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2553
46.3
42.3
4.0

ปี 2552
40.7
45.7
(5.0)

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2551
ปี 2550
60.4
35.4
52.4
48.7
8.0
(13.3)

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

26.7
41.0
(14.3)

18.1
36.4
(18.3)

16.7
30.0
(13.3)

ปี 2553
167.0
115.5
51.5

ปี 2552
160.3
116.4
43.9

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2551
ปี 2550
165.1
147.8
147.7
117.3
17.4
30.5

95.7
29.4
66.3

78.2
28.5
49.7

17.0
38.4
(21.4)

บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

89.4
29.4
60.0

94.8
17.4
77.4

บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2553
60,494
57,227
3,267

ปี 2552
60,986
57,492
3,494

(หน่วย : บาท)
ปี 2551
ปี 2550
61,648
61,965
106,282
43,930
(44,634)
18,035

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

109,259
50,072
59,187

105,992
50,072
55,920

151,282
98,856
52,426
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137,135
40,075
97,060

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
ปี 2553
95.2
106.1
(10.9)

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2552*

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2550*
ปี 2551*

สิ นทรัพย์รวม
53.7
หนี้สินรวม
54.6
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(0.9)
*บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน เมษายน 2553
11.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับหุ้นกู้และตัว๋ เงิน
ไม่เคยออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน และไม่มียอดที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
11.3 ข้ อมูลต่ อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุ น้

ปี 2553

ปี 2552

1.67
0.17
0.05

1.56
(0.20)
0.06

(หน่วย : บาท)
ปี 2551
ปี 2550
(ปรับปรุ งใหม่)
1.83
1.81
0.07
0.02
0.10
0.06

หมายเหตุ : จํานวนหุน้ สามัญ 500 ล้านหุ น้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
11.4 อัตราการเติบโต
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

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

งบการเงินบริ ษทั

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2553 % + / - ปี 2552 % + / - ปี 2551
1,733 -1.70 1,763 -8.65 1,930
949 -7.32 1,024 -4.30 1,070
1,523 +11.74 1,363 -13.62 1,578
1,488 -2.04 1,519 -1.36 1,540
70 +176.92
(91) -375.8
33

(หน่วย : ล้านบาท)
% + / - ปี 2550 % + / +10.20 1,751 -6.51
+19.66
894 -5.20
-3.43 1,634 -6.25
-3.33 1,593 -2.63
+1.59
32 -71.17

11.5 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของธุรกิจ
วิกฤตการเงิ นโลกและปั ญหาความวุ่นวายางการเมื องในท้องถนนทัว่ กรุ งเทพมหานครเมื่ อเดื อนเมษายนและ
พฤษภาคม ทําให้กิจการรมทางธุรกิจต่างๆ ชะลอตัวในช่วงครึ่ งแรกของปี เมื่อบรรยากาศทางการเมืองและทางธุ รกิจปรับตัว
ดีข้ ึนในช่วงครึ่ งปี หลัง ส่ งผลให้การใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ในปี นี้ หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มีผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึนกว่าปี ที่แล้วเป็ นอย่างมาก บางกอก
โพสต์ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินโฆษณาของภาคอสังหาริ มทรัพย์ การท่องเที่ยว การเงิน ค้าปลีก และยานยนต์ ใน
ทํานองเดียวกัน หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีรายได้จากการโฆษณาที่สูงขึ้นเป็ นอย่างมากจากธุ รกิจธนาคาร ประกันภัย และ
กองทุนรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยอดขายสุ ทธิ
บริ ษทั มีรายได้ท้ งั สิ้ นในปี 2553 จํานวน 1,523.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็ นจํานวน 160.4 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 11.76 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการขายโฆษณาที่เพิ่มขึ้นในหนังสื อพิมพ์ท้ งั บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ นอกจากนี้
รายได้ตามงบการเงินรวมยังเพิ่มขึ้นจาก 204.8 ล้านบาทเป็ น 1,815.1 ล้านบาท ในปี 2553
ค่ าใช้ จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุนกระดาษหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในปี 2553 มีราคาเฉลี่ยโดยคิดเป็ น 608 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เปรี ยบเทียบกับราคา
เฉลี่ย 804 เหรี ยญสหรัฐต่อตันเมื่อปี 2552 แม้วา่ หนังสื อพิมพ์ท้ งั สอง ฉบับจะมียอดพิมพ์จาํ หน่ายใกล้เคียงกับปี ก่อน แต่ใช้
กระดาษหนังสื อพิมพ์ลดลงเล็กน้อย การควบคุมจํานวนหน้าและปริ มาณการพิมพ์ทาํ ให้ตน้ ทุนขายและบริ การลดลงจาก
1,099 ล้านบาทเมื่อปี 2552 เป็ น 1,087.7 ล้านบาท ในปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจาก 214.3 ล้านบาท เมื่อปี 2552 เป็ น 219.6 ล้านบาท ในปี 2553 สอดคล้องกับรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการโฆษณา อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารลดลงจาก 142.4 และ 63.7 ล้านบาท
เมื่อปี 2552 เป็ น 130.2 และ 50.0 ล้านบาท ในปี 2553 ตามลําดับ
สําหรับค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตามงบการเงินรวมลดลงจาก 238.4
ล้านบาท, 172.4 ล้านบาท และ 84.5 ล้านบาท เมื่อปี 2552 เป็ น 231.3 ล้านบาท, 156.5 ล้านบาท และ 78.8 ล้านบาท ในปี
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2553 ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในโครงการเกษียณก่อนกําหนดจํานวน 19.4 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่าย

สําหรับการเกษียณอายุพนักงานก่อนกําหนด (ปี 2552 เท่ากับ 46.2 ล้านบาท)
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2553 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 70.4 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุ ทธิ 91.0
ล้านบาท ในปี 2552 ขณะที่กาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมของปี 2553 เท่ากับ 83.2 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุ ทธิ รวม
97.9 ล้านบาท ในปี 2552
ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของบริ ษทั จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2554 จากการลดหย่อนทางด้าน
ภาษีหมดอายุลง ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนลดลง และช่วยทําให้มีกาํ ไรเพิ่มขึ้น 7.69 ล้าน
บาท
สภาพคล่อง
บริ ษทั ลงทุน 5.1 ล้านบาทในการจัดตั้ง บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานเป็ นผู้
ร่ วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 และลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
เป็ นจํานวนเงิน 36.6 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้วจํานวน 89.3 ล้านบาท
บริ ษทั จ่ายคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวเป็ นจํานวน 107.5 ล้านบาท ในปี 2553 และจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในเดือน
ธันวาคมจํานวน 25 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการดําเนินงานและจากเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
11.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.6.1 ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด สําหรับงบการเงิน
ของบริ ษทั และงบการเงินรวม ได้แก่ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
11.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ได้ให้ความเห็นในรายงาน
การตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
11.6.3 นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้ :การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้
ส่ งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์
ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์รับรู้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็ นสมาชิก
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รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การโฆษณารับรู้เมื่อให้บริ การเสร็ จสิ้ น ซึ่ งตามปกติการให้บริ การจะถือว่าเสร็ จสิ้ นลงเมื่อ
สิ่ งพิมพ์ที่พมิ พ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุย้ การผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าที่ลา้ สมัยหรื อเคลื่อนไหวช้า
เงินลงทุน
ก)
ข)
ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ในกรณี ที่มีการจําหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ใน
การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
ปี

20 ปี
3-15 ปี
5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้ ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์
ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น
จากการกูย้ มื นั้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ไม่ได้มาจากการรวมธุ รกิจรับรู้ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้ ง
แรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยตัด จําหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนที่ มี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัดอย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี
เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
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อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
3 - 10 ปี
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์
1
ปี ตามอายุของสัญญาร่ วมผลิตรายการข่าว
ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุ น ซึ่ งเท่ากับต้นทุ นการรวมธุ รกิ จส่ วนที่ สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะ
รับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในงบกําไรขาดทุนทันที
ภายหลังการรับรู ้ค่าความนิยมเริ่ มแรกแล้ว บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และ
จะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริ ษทั ฯจะปันส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิ จการให้กับ หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ ก่อให้เ กิ ดเงิ นสด (หรื อ กลุ่ม ของหน่ วยสิ น ทรั พย์ที่ ก่ อให้เกิ ด เงิ น สด) ที่ คาดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน และ
บริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยรับรู้หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะ
ทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯ
ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั หรื อบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ที่
ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่สะท้อนถึง
การประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูล
ค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดย
รับรู้ไปยังงบกําไรขาดทุนทันที
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ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ประมาณการหนี้ สิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
11.6.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.6.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
ชื่อบริ ษทั
1
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

ชื่อผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)
2
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)
3
บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)
4
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
5
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์ แก้ว)
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
6
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
(โดยนางสายฝน อินทร์ แก้ว)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,160,000
360,000
230,000
220,000
50,000
255,000
2,275,000

11.6.4.2 ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
รายการที่

ชื่อบริ ษทั ผูจ้ ่าย

ประเภทของ
งานบริ การอื่น
(non-audit service)

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริ การอื่น (non-audit fee)
11.7 ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่ อบริษัทฯและบริษัทย่อย
- - ไม่มี - -
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ชื่อผูส้ อบบัญชี

ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ายในอนาคต
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี –
-ไม่มี -

12. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
12.1 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจําและยอดคงค้ าง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจําได้แก่
- ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ยอดคงค้างกับสถาบันการเงิน : ณ สิ้ นปี 2553 บริ ษทั มียอดเงินกูย้ มื คงค้างรวม 597.5 ล้านบาท
12.2 ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
- - ไม่มี - -
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เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
WHARTON SCHOOL
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนี ย
สหรัฐอเมริ กา
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือ
หุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

เมย.2553-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2549-2550
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการลัง
2544-2549
ผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย
2553-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บจ.ปรี ยธิ ดา
บจ.ไทยเอเชีย แปซิ ฟิก บริ วเวอรี่

นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
กรรมการบริ หาร

55

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม
สหราชอาณาจักร

-

-

2542 - ปั จจุบนั
2543 - 2551
2521- ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ประธานบริ หาร
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)
บจ. เคอร์รี่ โฮลดิงส์ (ฮ่องกง)

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

33

ปริ ญญาตรี East Asian
Studies มหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด สหรัฐอเมริ กา

-

-

2552 - ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)

นายจอห์น ทอมพ์สนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

46

-ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 57/2006)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

2547-ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร

บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ประเทศไทย)

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

51

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(การ จัดการ) และปริ ญญา
โท วิศวกรรมศาสตร์(เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
รัฐแมสซาชูเซทส์
สหรัฐอเมริ กา
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP TG/2004)
- THE RULE OF THE
CHAIRMAN (2/2001)
- DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 3/2000)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

2535 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

81

นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ

60

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

56

ดร.วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ

59

ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

62

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต

สัดส่ วน
การถือ
หุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

กิตติมศักดิ์ นิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP 2000)
-CHAIRMAN 2000
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

อายุ

-ปริ ญญาโทนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนี ยบัตรวิทยาลัย
ตลาดเงินตลาดทุนรุ่ น 5
-ประกาศนี ยบัตรการเมือง
การปกครอง รุ่ น 8
-ปริ ญญาบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักรไทย
-ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

-ปริ ญญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ นิ ติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนี ย
เบคร์ กเล่ย ์ สหรัฐอเมริ กา
-เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานัก
อบรมศึกษากฏหมายแห่ ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
-ปริ ญญาเอก เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
-AUDIT COMMITTEE
(ACP6/2005)
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP60/2004)
-DIRECTORS
ACCREDITATION
( DAP 4/2003)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรี กษาคณะกรรมการ
สมาชิก
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ

2551- ปัจจุบนั

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชัน่
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
สถานี วทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง5
บจ. แมคไทย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-

-

เมย.2553-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2552-ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ
ประจํา
2548-2550
อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

4.87

-

2537 - ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

2532 – ปัจจุบนั
2551- ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

-

-

เมย.2553-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

-

-

2542 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ,และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกรรมการผลค่าตอบแทน
รองประธาน ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธาน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (2553)

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

สัดส่ วน

ความสัมพันธ์
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ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บจ.วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย
บมจ. วิก แอนด์ ฮุคลันด์
บจ.โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บมจ.หลักทรัพย์ บีฟิท
บมจ.ล็อกซ์เล่ย ์
บมจ.ศิคริ นทร์

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. ประสิ ทธิ์ พฒั นา
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส
บมจ. นํ้ามันพืชไทย
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท

(ปี )

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ

43

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
ประธานกรรมการบริ หาร

68

นายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม
กรรมการ

46

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ

48

นายอีริค โจชัว ลีวนิ
กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

ปริ ญญาตรี ( เกียรตินิยม)
รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์
ประเทศอังกฤษ
-CHARACTERISTICS
OF EFFECTIVE
DIRECTORS
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
-ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สื่ อสารมวลชน
(มนุษยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 68/2008)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน ธรรมศาสตร์
-DIRECTORS ACCRED
ITATION (DAP)
- ROLL OF COMPEN
SATION COMMITTEE
-D&O INSURANCE
-CSP
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
-ปริ ญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

การถือ
หุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)
0.05

ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
สมรสกับ
บุตรสาวนาย
สุ ทธิเกียรติ
จิราธิ วฒั น์

ธุรกิจ

2552-ปั จจุบนั
2549 – 2551
2547-2550

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการ

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2550 – ปัจจุบนั
กรรมการ
เมย.2553-ปั จจุบนั กรรมการและประธานกรรมการ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนซี มี
โก้ ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์
บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซี พี
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ. แฟลช นิ วส์
บจ. โพสต์ นิ วส์

13.49

บุตรสาวสมรส
กับนายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ

2525 - ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกํากับการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนา
บริ ษทั ในเครื อเซ็นทรัล
บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-เอซี พี
บจ. โพสต์-ไอเอ็มพลัส

-

-

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

กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

2.053

-

2549 – ปั จจุบนั
2548 – 2552

กรรมการ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี

2547 – ปัจจุบนั

เมย.2553-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร
-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
2548-2550
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
มหาวิทยาลัยชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา
2531-2544,(2542) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
-ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า)
มหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนี ย
สหรัฐอเมริ กา
หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สดั ส่ วน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ที่มา บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
48
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บจ. คริ สตัลเจด เรสเตอรองท์ / บจ.
คริ สตัลเจด-มายเบรด/ บจ.คริ สตัล
เจด คอนเฟ็ กชัน่ เนอร์รี่/
บจ.คริ สตัลเจด
ราเมนเสี่ ยวหลงเป่ า(ประเทศไทย)
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บริ ษทั ซิ ต้ ีออนดีมานด์
(สหรัฐอเมริ กา)
บริ ษทั โฮม บ็อกซ์ ออฟฟิ ศ
(สหรัฐอเมริ กา)

เอกสารแนบ 2
2. รายนามกรรมการและฝ่ ายบริหารของบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ย่ อย / กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน / บริษทั ร่ วม

ชื่อบริ ษทั
ชื่อกรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัค เพ่งศรี
นายพิชาย ชื่นสุ ขสวัสดิ์

หมายเหตุ
/
X
//

บจ. โพสต์
อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย
/
/
/
/

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง
//
//
/

บจ.โพสต์เอซีพี
/
/

บจ.โพสต์- บจ. จ๊อบ จ๊อบ
ไอเอ็ม พลัส
/
/
/
/

บจ. แฟลช
นิวส์

บจ.โพสต์
นิวส์

/
/

X

/
/
/

/

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อยและกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน

ชื่อบริ ษทั ย่อย
ชื่อกรรมการ
นางสาวจูลี่ เชอร์บอร์น
นางปราณี บุญศิริพนั ธ์
นายภัค เพ่งศรี
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นางสิรี อุดมฤทธิรุจ
นายเอียน ฟรานซิส ลอว์

บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย

บจ.โพสต์ไอเอ็ม พลัส

บจ.โพสต์-เอซีพี

บจ. จ๊อบ จ๊อบ

บจ.โพสต์
นิวส์

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
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/

