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.posttoday.com
• www.student-weekly.com
• www.jobjob.co.th
• www.gurubangkok.com
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
"BANGKOK POST" หนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย "โพสต์ทูเดย์" หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยแจกฟรี “M2F”
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "STUDENT WEEKLY" และแมกกาซี นห้าฉบับได้แก่ "themagazine" "GURU"
"MUSE" “SPECTRUM” "BRUNCH" โดยจะแนบกับหนังสื อพิมพ์ BANGKOK POST และ “Smart Finance” จะแนบกับ
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอล รวมทั้งระบบหางานทางเว็บไซต์
"www.jobjob.co.th" มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการให้บริ การข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการข่าวออกอากาศทาง
โทรทัศน์และวิทยุ และจัดกิจกรรมและสัมมนา ภายใต้ชื่อ BANGKOK POST และโพสต์ทูเดย์
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การด้านการพิมพ์พาณิ ชย์อื่นๆ อีกทั้งผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อในนามสํานักพิมพ์โพสต์
บุ๊ค บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันของบริ ษทั ยังเป็ นผูพ้ ิมพ์ และจําหน่ ายนิ ตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ภายใต้ชื่อ นิตยสาร “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” “CLEO” และ “Science
Illustrated”
• หุ น้ สามัญของบริ ษทั มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ “POST”
• ทุนจดทะเบียนประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 505,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ 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

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
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ประเภทของหุ น้

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุน้ )

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

สามัญ

250,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

สามัญ
และ
บุริมสิ ทธิ

100,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
64,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

70

สามัญ
และ
บุริมสิ ทธิ

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

100

สามัญ

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

40

ชื่อและที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทของหุ น้

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้ว (หุน้ )

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
หางาน

สามัญ

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

ผลิตรายการข่าว

สามัญ

100,000
(มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
100

2. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่ งพิมพ์ ดังนั้นกระดาษจึงเป็ นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่ งของธุรกิจซึ่ งมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริ มาณตลอดจนราคาตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก แต่บริ ษทั ได้มีการติดตามและวาง
แผนการจัดซื้ อล่วงหน้าและเก็บกระดาษพิมพ์หนังสื อพิมพ์ในปริ มาณที่คาดว่าจะเพียงพอต่อการผลิต
2. ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การและ
อุปกรณ์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ได้ป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยทําการสั่งซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยง
3. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงินและให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยตลอดจนบริ ษทั
ร่ วม เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึง
อยูใ่ นระดับตํ่า
4. ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ฝ่ าย
บริ หารควบคุมความเสี่ ยงโดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมการขายเชื่อและเครดิตเทอมที่หมาะสม
ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัจากการขายเชื่อ นอกเหนือจากจํานวนที่ได้บนั ทึกไว้
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51

ในบัญชีค่าเผือ่ หนี้ สูญไว้แล้ว นอกจากนี้ การขายเชื่อไม่กระจุกตัว เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวน
มากราย
5. ความเสี่ ยงจากการไม่ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงที่อาจจะ
ไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั จึงจัดให้มี
การติด ตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม โดยวิเคราะห์ผลการ
ดําเนิ นงาน และเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้และรายงานต่อฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเท่าที่สามารถจะกระทําได้
6. ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติและความไม่ สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ประเทศไทยได้เผชิญปั ญหาอุทกภัยร้ายแรง และความไม่สงบอันเนื่ องมาจากการชุมนุมทางการเมืองติดต่อกัน
มาหลายปี เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อยอดขายโฆษณาของบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นการขาย
โฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อในสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์ เน็ต หากเกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าวอีกในอนาคตก็จะเกิ ด
ภาวะชะงักงันในการใช้จ่ายงบโฆษณาของลูกค้าของบริ ษทั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเป็ นมา
จากความสนใจพื้นฐานด้านสื่ อสารมวลชน นายทหารอเมริ กนั พลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ได้ชกั ชวน
นายประสิ ทธิ์ ลุลิตานนท์ ร่ วมกันก่อตั้งหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทยในชื่อ " Bangkok
Post" โดยถือกําเนิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2489 และมีพลตรี อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ เป็ นบรรณาธิ การบริ หาร
คนแรก
ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นายไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน ได้ขอซื้ อหุ ้นของพลตรี อเล็กซานเดอร์
และแต่งตั้ง นายแฮร์ รี่ เฟรเดอริ ค เป็ นบรรณาธิ การบริ หารคนที่ สอง ในปี 2506 ลอร์ ด ธอมป์ สัน เจ้าพ่อธุ รกิ จ
หนังสื อพิมพ์เครื อข่ายฟลีท ได้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั มี การติ ดตั้งแท่นพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์
พร้อมกับนําเทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
บริ ษทั โพสต์ พับลิ ชชิ ง จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527
บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในธุ รกิจเกี่ยวเนื่ องกับหนังสื อพิมพ์ และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ บริ ษทั สยามโพสต์ จํากัด
จําหน่ายหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันในชื่อ "สยามโพสต์" บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด) ผลิตและจําหน่ายนิตยสารรายเดือน ELLE และ ELLE Decoration
บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิโพสต์ – เอซี พี จํากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด) ผลิตและจําหน่ าย
นิตยสารรายเดือน Cleo และบริ ษทั บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ เป็ นนายหน้าขาย
โฆษณาให้กบั ต่างประเทศ ในปี 2539 บริ ษทั ตรี ทศ ทรี -เจเนอเรชัน่ จํากัด ได้เข้าดําเนินกิจการของบริ ษทั สยามโพสต์
จํากัด แทน และได้ปิดกิจการลงในต้นปี 2541
ปี 2541 บริ ษทั ได้ปิดแผนกแม็กกาซี น และขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วมทุน "บจก. บางกอกโพสต์ แอนด์ มาร์ ติน
คลินซ์ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์" รวมทั้งปิ ดกิจการของบริ ษทั ย่อย "อัลลายด์ นิวสเพเพอร์" ด้วย
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ในกลางปี 2542 โครงการติดตั้งระบบการจัดหน้าหนังสื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการทํางานใน
ส่ วนของหน้าข่าวและหน้าโฆษณา และได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานของกองบรรณาธิ การบางกอกโพสต์ใหม่
ช่วงปลายปี 2542 บริ ษทั ได้ยตุ ิการผลิตนิตยสาร Tatler และได้เลิกกิจการบริ ษทั เวิลด์ เพรส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เดื อนพฤศจิ กายนของปี 2543 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เว็บ แอดไวซอรี่ จํากัด เพื่อสร้างเว็บไซท์ดา้ น
การเงินแห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544
ในระหว่างปี 2544 บริ ษ ทั มี ความพยายามที่ จะเข้าสู่ ตลาดโฆษณาสมัครงาน จึ งได้เริ่ ม ผลิ ตและจําหน่ าย
นิตยสารชีวติ งานขึ้นมา แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็ จ จึงต้องทําให้หยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2545
นอกจากนั้นในรอบปี 2544 บริ ษทั ยังได้เพิ่มส่ วนต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ข้ ึ นมา อันจะเป็ น
ประโยชน์และเพื่อสนองความต้องการแก่ผอู้ ่านในกลุ่มต่างๆ โดยในส่ วนของ Your Money จะนําเสนอข่าวทางด้าน
การเงิ น การธนาคาร ข้อมูลและข้อแนะนําต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารการเงิ นและธุ รกิ จในชี วิตประจําวัน
Learning Post จะเป็ นส่ วนที่นาํ เสนอบทความต่างๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อข่าวที่สาํ คัญๆ ด้านการศึกษาในมุมมองของ
นักเรี ยน อาจารย์ นอกจากนี้ยงั มีบทเรี ยนภาษาไทยที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย
ในช่วงปลายปี 2545 บริ ษทั ได้เตรี ยมการขยายธุ รกิจเพิ่ม คือ ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับ
ภาษาไทยฉบับใหม่ โดยในไตรมาสสุ ดท้าย บริ ษทั ได้รับพนักงานใหม่สําหรับกองบรรณาธิ การโพสต์ทูเดย์ และใน
เดือนพฤศจิกายน 2545 ได้มีการแนะนําหนังสื อพิมพ์ใหม่ให้กบั ตัวแทนผูซ้ ้ื อโฆษณาได้รับทราบ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 บริ ษทั เปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใหม่ภายใต้ชื่อว่า “โพสต์ ทูเดย์”
ซึ่ งเป็ นการนํา เสนอหนัง สื อ พิ ม พ์ธุ ร กิ จ รายวันที่ มี รู ป แบบที่ เ หมาะสมกับ ยุค สมัย เพื่อ รองรั บ กลุ่ ม ผูอ้ ่า นทั้งผูอ้ ่า น
โดยทัว่ ไป และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะด้านธุ รกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนังสื อ ซึ่ งเน้นการพิมพ์หนังสื อภาษาอังกฤษ
ได้หยุดธุรกรรมต่างๆ
ปี 2547 เป็ นปี ที่หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ มีอายุครบ 58 ปี หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์รูปแบบใหม่จึงได้
เริ่ มออกสู่สายตาประชาชนเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2547 โดยรู ปแบบใหม่น้ ีมีความผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างเนื้อที่ข่าว
ที่เพิ่มมากขึ้นและการจัดวางเนื้ อหาของข่าวที่เหมาะสม รวมถึงการเปิ ดตัว “themagazine” นิ ตยสารแฟชัน่ รายปั กษ์
แทรกในบางกอกโพสต์ ส่ วนหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่ งถือว่าเพียงดําเนิ นงานมาเป็ นปี ที่ 2 ก็สามารถติดอันดับเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่มียอดผูอ้ ่านมากที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก
ในระหว่างปี บริ ษทั ฮาเชท ฟิ ลิปปาคิ โพสต์ จํากัดได้ร่วมลงทุนเปิ ดบริ ษทั เอชเอฟโพสต์-เอ็มซี จํากัด
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด) เพื่อทําการผลิตและจําหน่ายนิ ตยสาร Marie Claire ซึ่ งใน
ปัจจุบนั นิตยสาร Marie Claire ก็เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่านและผูโ้ ฆษณาอย่างกว้างขวาง
ในเดือนกรกฎาคม 2548 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ทาํ การเปิ ดตัว “กูรู” นิ ตยสารสําหรับชาวเมืองโดยมี
กลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นผูอ้ ่านอายุ 20-35 ปี มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับไลฟ์ สไตล์หลากหลายรู ปแบบในเมื อง ตลอดจนแหล่ง
ท่ อ งเที่ ยวและสถานบันเทิ งที่ อ ยู่ในความนิ ยม และเมื่ อ 1 สิ งหาคม 2548 ซึ่ งเป็ นวันครบรอบ 59 ปี ของการก่อ ตั้ง
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ขยายธุ รกิจเข้าสู่ โลกของสื่ อแห่งอนาคต โดยได้จดั ตั้งฝ่ ายอิเล็กทรอนิ กส์มีเดีย มีชื่อว่า
“โพสต์ดิจิทลั ” เพื่อให้บริ การข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทลั
โพสต์ดิจิทลั ยังได้สร้างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายรู ปแบบ หนึ่ งในนั้นก็คือ การจัดทําหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ในรู ปแบบ “Smart Edition” ซึ่ งผูอ้ ่านที่มีอินเทอร์ เน็ตสามารถคลิกเข้าไปอ่าน
หนัง สื อ พิ ม พ์ด ัง กล่ า วได้อ ย่ า งง่ า ยๆ ไม่ ว่ า จะอยู่ ณ มุ ม ใดของโลก โดยจะมี รู ป ลัก ษณ์ แ ละสไตล์ที่ เ หมื อ นกับ
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หนังสื อพิมพ์จริ งทุกอย่าง และที่สาํ คัญยังมีฟังก์ชนั่ การทํางานอัจฉริ ยะอื่นๆ อาทิเช่น การสั่งให้ระบบอ่านหนังสื อพิมพ์
ให้ฟัง การแปลบทความในหนังสื อพิมพ์เป็ นภาษาต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ได้ ป รั บ ปรุ งการเสนอบริ การบนเว็ บ ไซด์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ จั ด ตั้ งเว็ บ ไซด์ ง านใหม่
www.jobjob.co.th ที่ได้เปิ ดตัวครั้งแรกไตรมาสที่ 4 ของปี 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริ การโฆษณาหางานสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรู ปของสิ่ งพิมพ์และออนไลน์ ซึ่ งในปัจจุบนั สื่ อทั้ง 2 รู ปแบบ นี้มีความเชื่อมโยงกันมากยิง่ ขึ้น
การก่อสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่ ที่ต้ งั อยูบ่ นเนื้อที่ 19 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 และ
อยู่ห่างจากสนามบิ นสุ วรรณภูมิ 10 นาที ได้เริ่ มในเดือนพฤศจิ กายน 2548 แล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม 2549 และเริ่ ม
ติดตั้งเครื่ องจักรในเดือนเดียวกันนี้ โรงพิมพ์เริ่ มพิมพ์บางส่ วนของหนังสื อพิมพ์เพื่อจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
และได้เริ่ มพิมพ์หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ท้ งั ฉบับเป็ นครั้งแรกคือ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยทําการปรับขนาด
หนังสื อพิมพ์ลงจากเดิมที่มีขนาดกว้าง 15.5 นิ้ว ลดลงเหลือ 14 นิ้ว และความสู งเดิม 22.75 นิ้ว เหลือ 21.5 นิ้ว ทําให้
สามารถประหยัดกระดาษได้ถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ ดว้ ยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยทําให้สามารถลดการสู ญเสี ยกระดาษได้กว่า
ร้อยละ 50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักรเดิม
บริ ษทั ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
มาเปิ ดศูนย์การพิมพ์แห่ งใหม่น้ ี อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ศูนย์การพิมพ์ใหม่แห่ งนี้ นับเป็ น
การลงทุนที่สูงที่สุดเท่าที่ บริ ษทั เคยลงทุนมา
ในปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นการผลิตรายการโทรทัศน์และกระจายเสี ยงทางวิทยุ ตามเป้ าหมายทาง
กลยุทธ์ในการขยายช่องทางในการกระจายข่าวไปยังสื่ อชนิดอื่นๆ
ข่าวโพสต์ทูเดย์ ซึ่ งเป็ นรายการข่าวภาคภาษาไทยทางโทรทัศน์ความยาว 2 ชัว่ โมง เริ่ มแพร่ ภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียมชนิด C-band เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ทางช่อง Next Step ผูช้ มโทรทัศน์ดาวเทียมส่ วนใหญ่อาศัย
อยูน่ อกกรุ งเทพฯ และการแพร่ ภาพผ่านระบบดาวเทียมนี้ ยงั เข้าถึงผูช้ มโทรทัศน์เคเบิ้ลแบบเสี ยเงินในส่ วนภูมิภาคอีก
ด้วย โดยทั้ง 2 ช่องทางนี้ รวมกันสามารถเข้าถึงผูช้ มประมาณ 5 ล้านครัวเรื อน นอกเหนื อไปจากการขยายช่องทางใน
การกระจายข่าวแล้ว รายการโทรทัศน์ยงั ช่วยเสริ มการประชาสัมพันธ์หนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั ไปพร้อมๆ กัน และยัง
ก่อให้เกิดรายได้จากการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มยอดขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อีก
ด้วย เพราะเป็ นการขายโฆษณาร่ วมกันระหว่างสื่ อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
เมื่ อ เดื อ นธันวาคม พ.ศ. 2550 บริ ษ ทั ได้เข้าถื อ หุ ้นร้ อ ยละ 40 ของบริ ษ ทั แฟลช นิ วส์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
ผูด้ าํ เนินการผลิต Business Radio ในขณะนั้นกระจายเสี ยงทาง FM 98.0
ในปี 2551 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้มีการปรับเนื้ อหาของข่าวให้อ่านง่ายและปรับปรุ งรู ปแบบของ
หนังสื อพิมพ์ให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้น ได้แทรก “My Life” แมกกาซี นรายสัปดาห์ฉบับใหม่เพิ่มขึ้น มีเนื้อหาเป็ นแบบไลฟ์
สไตล์ จุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักอ่านรุ่ นใหม่ และหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ยงั ได้ทาํ การเปลี่ยนรู ปโฉมและสาระของ
หนังสื อพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อใหม่ว่า บางกอกโพสต์ซันเดย์ ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วน Spectrum ที่เสนอข่าวและ
เหตุการณ์ปัจจุ บนั และ Brunch จะเป็ นส่ วนของแมกกาซี นแบบไลฟ์ สไตล์ อีกทั้งในส่ วนของข่าวกี ฬาก็ได้มีการ
ปรับปรุ งเช่นกัน เริ่ มออกเป็ นฉบับแรกในเดือนกันยายน 2551 ซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั
ได้เพิ่ม Muse ในวันเสาร์ ซึ่ งมีเนื้ อหาเหมาะสําหรับผูอ้ ่านที่เป็ นสตรี เพื่อเพิ่มยอดผูอ้ ่านและยอดโฆษณาของสิ นค้า
สําหรับสตรี อีกด้วย
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้เปลี่ยนแปลงการใช้เครื่ องหมาย “โพสต์ทูเดย์” ให้เป็ นภาษาไทยเพื่อขจัดความ
สับสนอันอาจเกิดจากเครื่ องหมายเดิมที่มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ สําหรับเนื้อหาได้ปรับใหม่เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจง่าย
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ยิง่ ขึ้นรวมทั้งหัวข้อข่าวต่างๆ ในหน้าแรกของหนังสื อพิมพ์ให้เป็ นที่น่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือได้เพิ่มใน
ส่ วนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองซึ่ งเขียนโดยนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
สําหรับเว็บไซต์ บางกอกโพสต์ ได้ปรับรู ปแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่เมื่อปลายปี 2551 โดยเน้นจุดยืนของ
เว็บไซต์ บางกอกโพสต์ในการเป็ นช่องทางหลักในการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ ทําให้
สามารถขยายผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ บุริมสิ ทธิของ บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด และหุน้ สามัญของบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ Marie Claire ELLE
และ ELLE Decoration เมื่อปลายปี 2550 และกลางปี 2551 ตามลําดับเพิ่มเติม ทําให้ปัจจุบนั ทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว
เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด
ในปี 2552 นี้ หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์กไ็ ด้รับรางวัลเกียรติยศเพิ่มขึ้นจากรางวัลต่างๆ ที่เราได้รับมา
มากมาย โดยรางวัลในปี 2552 นี้ เป็ นรางวัลระดับนานาชาติจากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย คุณปริ ษฐา ยุทธมานพ ซึ่ ง
เป็ นผูส้ ื่ อข่าวอาวุโสสายเศรษฐกิจของบางกอกโพสต์ ได้นาํ เสนอบทความเรื่ อง “Government Policies Fail the Poor”
ซึ่ งตีพิมพ์ในส่ วน Spectrum ของฉบับ Sunday ในเดือนกรกฎาคมปี นี้ ซึ่ งทางธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศให้
บทความดังกล่าวเป็ นบทความรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาขา “ผลกระทบด้านความยากจนจากวิกฤตการณ์การเงิน
ของโลก” และคุณปริ ษฐาก็เป็ นนักหนังสื อพิมพ์ไทยเพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับรางวัลจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี 2552 นี้
สําหรับเกียรติยศอีกประการหนึ่งที่ทางหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รับ ก็คือ การได้รับคัดเลือกจากสหภาพ
ยุโรป หรื อ อียู ให้บางกอกโพสต์เป็ นสื่ อทางการเพียงฉบับเดียวในการรายงานข่าวการประชุม Euro Green Days
Forum ซึ่ งจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2552
หนังสื อพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ยังคงประสบความสําเร็ จทั้งในแง่ของธุรกิจ ยอดจําหน่าย และการได้รับการยอมรับ
อย่างสูงในกลุ่มผูอ้ ่าน โดยสิ่ งที่เป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ
หนังสื อพิมพ์ฉบับวันเสาร์ ที่เพิ่มเซ็กชัน่ ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลาย ได้แก่ โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์ ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเมืองเชิงวิเคราะห์ และรายงานที่น่าสนใจ “แซ่ดสุ ดสัปดาห์” ที่เน้นข่าวดารา กีฬา ต่างประเทศ โดยถือเป็ นเซ็กชัน่ ที่
ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากกลุ่มผูอ้ ่านใหม่ๆ รวมถึงลูกค้าโฆษณา และเซ็กชัน่ “COOL” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดี ยวกัน สิ่ งที่ ถือ เป็ นโครงการใหม่ ข อง โพสต์ทูเดย์ ในปี 2552 คื อ การจัดงาน POSTTODAY
INVESTMENT EXPO 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อฉลอง
ครบรอบ 6 ปี การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านรายได้ และภาพพจน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงความสําเร็ จของธุรกิจที่พร้อมจะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในอนาคต
หนังสื อพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2552 และพร้อมก้าวเข้าสู่ ทศวรรษใหม่ในฐานะ
นิ ตยสารสําหรับวัยรุ่ นเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่นาํ เสนอความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้เป็ นภาษาอังกฤษทั้ง
เล่ม สติวเด้นท์ วีคลี่ ยังคงเป็ นที่ชื่นชอบไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มนักอ่านวัยรุ่ น แต่รวมไปถึงผูอ้ ่านทุกวัยที่สนใจอ่าน
บทความที่น่าสนใจ ให้ความบันเทิง และช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
สํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ เปิ ดตัวหนังสื อที่น่าสนใจหลายเล่ม ทั้งหนังสื อที่ต่อยอดกับหมวดหนังสื อที่ตีพิมพ์อยู่
แล้ว และหนังสื อที่เปิ ดหมวดขึ้นมาใหม่ ด้วยทางเลือกหลากหลายนี่ เอง ทําให้โพสต์บุ๊กส์ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากผูอ้ ่านทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่ และทํายอดขายในระดับที่ น่าพอใจ เนื่ องจากโพสต์บุ๊กส์
สามารถตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างกันของกลุ่มผูอ้ ่านได้อย่างลงตัว
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โพสต์ดิจิทลั มีการเปิ ดตัวพอร์ ทลั ใหม่ (m.bangkokpost.com) เพื่อให้บริ การข่าวจากเว็บไซด์บางกอกโพสต์
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผูอ้ ่านคนรุ่ นใหม่มากขึ้ น นอกจากนี้ ในเว็บไซด์บางกอก
โพสต์ ยังมีพอร์ ทลั ในเครื อข่าย Guru Bangkok Online (www.gurubangkok.com) ที่ให้บริ การในการเป็ นแหล่งรวม
สังคมออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีเว็บไซต์ข่าวภาษาไทย คือ โพสต์ทูเดย์
ออนไลน์ (www.posttoday.com) ซึ่ งเน้นการนําเสนอข่าวภาษาไทยในด้านสังคมและชุมชนธุ รกิจของไทย ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงข่าวด่วนและฟั งก์ชนั RSS เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านยิ่งขึ้ น และ jobjob website
(www.jobjob.co.th) เป็ นอีกพอร์ ทลั หนึ่ งของบริ ษทั เป็ นเว็บไซต์จดั หางานแบบอัจฉริ ยะ ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่
รวบรวมข้อมูลบริ ษทั ชั้นนําต่างๆ มากมายในประเทศไทยเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ ยงั อีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของการค้าทาง
ดิจิทลั คือ digital front page printing (www.bangkokpost.com/digital frontpage) ผูอ้ ่านสามารถสั่งซื้ อหน้าหนึ่ งของ
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ ฉบับวันใดก็ได้ นับตั้งแต่ที่หนังสื อพิมพ์เริ่ มตีพิมพ์เป็ นฉบับแรก โดยจะ
พิม พ์ลงบนกระดาษคุ ณภาพดี ใส่ ก รอบ และบริ การจัดส่ งให้ถึงมื อลูกค้า ลูกค้ากลุ่ม นี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นบุ ค คลทั่วไป
โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ตอ้ งการหนังสื อพิมพ์หน้าหนึ่ งแบบดิจิทลั เพื่อเป็ นของขวัญให้กบั เพื่อนและลูกค้าในวันเกิด
หรื อในโอกาสพิเศษต่างๆ
สําหรับสื่ ออื่น ๆ บริ ษทั ได้ผลิตหลากหลายรายการคุณภาพออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้
การดูแลและสนับสนุ นจากกองบรรณาธิ การของบางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รายการต่างๆ
ได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มความสามารถในแข่งขัน ทั้งในด้านเนื้ อหาและการผลิต และ
ปัจจุบนั หนึ่งในรายการของเราได้รับการจัดอันดับโดยผูช้ มของ TNN 24 ให้เป็ นผูผ้ ลิตรายการยอดเยีย่ มของสถานี
มกราคม พ.ศ. 2552 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
ภาพจําลอง และทฤษฎี ทางธุ รกิ จ และรายการ “โพสต์ทูเดย์ ทอล์ค” ซึ่ งเป็ นรายการวิเคราะห์เจาะลึ กการเมื องและ
เศรษฐกิจ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่ มออกอากาศรายการใหม่ “เจาะข่าว เล่าความ” ทาง ทรู วิชนั่ ช่อง 7 (TNN 24)
นําเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าว โดยผูว้ ิเคราะห์ข่าวรับเชิญจาก โพสต์ทูเดย์ และบางกอกโพสต์ รายการนี้ ออกอากาศ
จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2552
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 เสนอรายการของบางกอกโพสต์ ในชื่อ “Postscript รู ้จริ ง รู้ทนั ” ในรู ปแบบ
การคุยข่าวประจําวัน โดยมีแขกรับเชิ ญมาพูดคุยเนื้ อหาในประเด็นสําคัญๆ ทางด้านธุ รกิจและสังคม ออกอากาศทาง
สถานี TNN 24
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ยกเลิกรายการ 2 รายการที่ออกอากาศทาง ทรู วิชนั่ ช่อง 8 (TNN 2) เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์รายการใหม่ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ที่ออกอากาศทางช่อง 5 ได้อย่างเต็มที่ รายการใหม่น้ ี นาํ เสนอเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจ ผลิตรายกายโดย กองบรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์
ในส่ วนของรายการวิทยุ เริ่ มโครงการใหม่ FM 101 RRONE Radio Report ONE เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
โดยร่ วมมื อกับ บริ ษทั คลิ ก เรดิ โอ จํากัด การตัดสิ นใจครั้ งนี้ นาํ มาสู่ การสร้ างห้องส่ งวิทยุใหม่ เพื่อให้สามารถจัด
รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ซึ่ งเป็ นรายการสดได้ รายการนี้ นาํ เสนอเนื้อหาและจัดรายการโดย โพสต์ทูเดย์ เริ่ ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชันแนล มีเดีย จํากัด ออกนิ ตยสารอเมริ กนั ยอดนิ ยม ใน
ภาคภาษาไทย ฉบับใหม่ คือ “Martha Stewart Living” โดยมีผอู้ ่านให้ความสนใจซื้ อหาในระดับที่ได้รับการบันทึกให้
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เป็ นสถิติ นิตยสาร Martha Stewart Living Omnimedia จัดเป็ นนิตยสารใหม่เพื่อ “ความเป็ นอยู”่ อย่างแท้จริ ง เล่มแรก
ของประเทศไทย
ในปี 2553 บางกอกโพสต์มุ่ ง มั่น ขยายการนํา เสนอเนื้ อ หาสาระสู่ ห ลากหลายช่ อ งทางการสื่ อ สาร โดย
นอกเหนือจากหนังสื อพิมพ์และฉบับออนไลน์แล้ว ยังเริ่ มจัดทําข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวภาษาอังกฤษเป็ นประจําทุกวัน
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรายการ Morning Focus และในเดือนสิ งหาคม 2553 บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์
รายแรกในประเทศไทยที่จดั ทําหนังสื อพิมพ์ 3 มิติท้ งั ภาพข่าวและโฆษณา พัฒนาการที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งคือ การ
ปรับองค์กรของฝ่ ายบรรณาธิ การข่าวให้ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การสื่ อสารหลายทางเต็มรู ปแบบ และได้เริ่ มปฏิบตั ิตาม
แผนงานผนวกรวม Outlook กับเซ็กชัน่ รายสัปดาห์อื่นๆ ได้แก่ Horizon, Motoring, Real Time, Database และ My life
เข้าด้วยกันแล้วปรับให้เป็ นเซ็กชัน่ สาระพิเศษใหม่ Life ซึ่ งเปิ ดตัวเรี ยบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2554
ทางด้านโพสต์ ทูเดย์ ยังคงรักษาตําแหน่งผูน้ าํ ตลาดหนังสื อพิมพ์ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อม
ด้วยพัฒนาการสําคัญโดยการเข้าร่ วมผลิตข่าวกับสถานี โทรทัศน์ช่อง 11 โดยจัดตั้งบริ ษทั โพสต์ นิ วส์ จํากัด ขึ้นเป็ น
บริ ษทั ย่อยเพื่อดําเนิ นการ ส่ วนเนื้ อหาของหนังสื อพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกมากยิ่งขึ้น แต่
ยังคงบุคลิกของโพสต์ ทูเดย์ ที่ทาํ ข่าวให้ง่ายต่อการเข้าใจอันนําไปสู่การเสนอข่าวด้วยกราฟฟิ คมากยิง่ ขึ้น
สติวเด้นท์ วีคลี่ ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 42 ด้วยย่างก้าวที่แข็งแกร่ ง พร้อมมุ่งสู่ ศกั ราชใหม่ของการศึกษาภาษาอังกฤษ
และความบันเทิงในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ตื่นตา การเปลี่ยนแปลงการจัดวางหน้าและเนื้ อหาสาระเพื่อให้
นิตยสารมีความสดใหม่อยูเ่ สมอ และพร้อมที่จะเข้าสู่ ผอู้ ่านกลุ่มใหม่ดว้ ยทางเลือกใหม่ผา่ นสื่ อดิจิทลั โดยการปรับปรุ ง
เว็บไซต์ เพิ่มขนาดของเครื อข่ายสังคม และเพิ่มเครื่ องมือบนมือถือเพื่อทําให้การเรี ยนรู้กบั สติวเด้นท์ วีคลี่ นั้นง่ายและ
สะดวก ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนหรื อเวลาใดก็ตาม
แผนกดิจิทลั มีเดียเป็ นองค์ประกอบสําคัญในกลยุทธ์ของ โพสต์ พับลิชชิง ในการจัดส่ งข่าวและข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่ ออันหลากหลาย ในด้านข่าวและข้อมูลออนไลน์น้ นั บางกอกโพสต์ ออนไลน์ (www.bangkokpost.com) ติด
อันดับพอร์ ทลั ข่าวภาษาอังกฤษชั้นนําของประเทศไทยจากการประเมินโดย Alexa และ Truehits ซึ่ ง มีการเปิ ดตัว
บริ การไดเร็ กทอรี และแผนที่ออนไลน์เพื่อให้ขอ้ มูลด้านธุ รกิจ ไลฟ์ สไตล์ บันเทิง อสังหาริ มทรัพย์ และการศึกษาใน
ประเทศไทยปัจจุบนั นอกจากนี้บางกอกโพสต์ออนไลน์ยงั สามารถเข้าชมผ่านมือถือและแอพพลิเคชัน่ ในไอโฟน ส่ วน
ทางด้านดิ จิทลั คอนเทนท์ได้มีการเปิ ดตัวหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับออนไลน์ที่สามารถให้บริ การพิเศษที่ เด่นๆ ได้
หลากหลาย อาทิ ไฟล์เสี ยง แปลเนื้ อหาข่าวเป็ นภาษาต่างๆ บล็อก นอกจากนี้ ยงั เดินหน้าให้บริ การข่าวด่วนผ่าน SMS
ทางมือถือทั้งในภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เซ็คชัน่ ไลฟ์ เป็ นเซ็คชัน่ สารคดีใหม่ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2554 ได้รับ
การตอบรับอย่างดี หนังสื อพิมพ์บางกอกโสต์ยงั เสนอข่าวในสื่ อหลายรู ปแบบอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกนิตยสารดิจิตอล
ภาษาอังกฤษรายเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จดั เปิ ดตัว “โพสต์ทูเดย์สมาทไฟแนนท์” เป็ นสิ่ งพิมพ์ฉบับพิเศษรายเดือนแทรก
ในหนังสื อพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินส่ วนบุคคล และการบริ หารจัดการความมัง่ คัง่ มีการ
ดําเนินการที่ดีและได้ขยายกลุ่มผูอ้ ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กิจกรรมของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ที่
จัดร่ วมกับภาคการธนาคารเป็ นการเพิ่มการขยายฐานผูอ้ ่านในตลาดธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัวด้าน
มัลติมีเดียของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในสองปี ที่ผา่ นมาจะช่วยสร้างกําไรและการขยายตัวของยอดขายหนังสื อพิมพ์
ในปี 2555
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บริ ษทั ได้เปิ ดตัว หนังสื อพิมพ์ M2F เมื่อวันอังคารที่ 11ตุลาคม 2554 ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย
แจกฟรี หนังสื อพิมพ์ M2F มียอดพิมพ์จาํ นวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ายไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุดใจกลาง
กรุ งเทพมหานคร รวมถึงสถานีรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์
ผูอ้ ่านให้การตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนังสื อพิมพ์ M2F อย่างเกินความคาดหมาย โดย
กลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์ M2F คือ กลุ่มคนทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจสอบยอด
พิมพ์และแจกหนังสื อพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบครั้งแรกประมาณเดือน
พฤษภาคม 2555 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการสํารวจผูอ้ ่านของเนลสัน ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะข้อมูล
สําคัญสําหรั บการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายในการขายโฆษณาดิ สเพลย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาที่ ไม่ได้ลง
โฆษณากับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ ม สิ นค้าอุปโภค ธุ รกิ จค้าปลีก
ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ และแฟชัน่
จากการที่หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอฟ เป็ นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ วในกลุ่มของคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั
ตัดสิ นใจที่ จะปรั บปรุ งระบบหางานทางเว็บไซด์โดยเปิ ดรั บลงโฆษณาหางานในหน้าM2FJob ร่ วมกับเว็บไซด์
M2FJob.com
นิ ตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยมีผลการดําเนิ นงานที่ดีในปี 2554 CLEO มีผลการดําเนิ นการที่ดีมากใน
แง่ของ รายได้โฆษณา และยอดขาย ELLE มีรายได้โฆษณามากเป็ นพิเศษ เป็ นการยืนยันถึงการเป็ นที่หนึ่ งในประเทศ
ในด้านแฟชัน่ และความงาม แม้วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้างสู งแต่ ELLE Decoration ได้จดั กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนัก
ออกแบบรุ่ นใหม่ของไทย ในงาน ELLE Decoration Young Talent Design Project 2011 อย่างเต็มที่
ฝ่ ายบรรณาธิ การและฝ่ ายการตลาดของ นิ ตยสาร Marie Claire ร่ วมกันจัดงานมอบรางวัลด้านความงาม
ประจําปี ครั้งที่ 1 ซึ่ งทําให้มีความแข็งแกร่ งในตลาดต่อผูล้ งโฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจด้านความงาม
นิ ตยสาร Martha Stewart Living ปิ ดท้ายการดําเนิ นงานปี ที่สองด้วยความสําเร็ จในการจัดงาน Martha
Stewart Living Farmer’s Market ที่ K Village และในปลายปี 2554 บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนบมีเดีย จํากัด ได้
ออก นิตยสารฉบับใหม่ชื่อ Science Illustrated ที่ฉีกแนวจากนิตยสารสําหรับผูห้ ญิงในกลุ่ม Science Illustrated เป็ น
นิตยสารของเดนมาร์ ก ซึ่ งประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพ์เป็ นภาษาท้องถิ่นจากทั้งหมด 22 ประเทศทัว่
โลก บริ ษทั ไม่มุ่งหวังจะหารายได้จากการขายโฆษณาแต่จะเป็ นรายได้ที่มาจากการจําหน่ายหนังสื อเป็ นหลัก
บริ ษทั ยังคงดําเนิ นการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ และสิ่ งที่น่าสนใจทัว่ ไปทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ทรู วิชชัน่ ที
เอ็นเอ็น 24 รายการวิทยุคลื่น FM 101 ตามกลยุทธของบริ ษทั ที่จะสื่ อข่าวและข้อมูลผ่านทุกสื่ อ ในเดือนเมษายน 2554
บริ ษทั ได้รับการต่อสัญญาการร่ วมผลิตรายการข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ออกไปอีกสองปี
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการแบ่ งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริ ษัท โพสต์ พับ ลิ ช ชิ ง จํา กัด (มหาชน) เป็ นผู้พิ ม พ์แ ละจํา หน่ า ย หนั ง สื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ ซึ่ งเป็ น
หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่ ง
เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษอังกฤษรายสัปดาห์ นาํ เสนอความบันเทิ งและบทความที่ น่าสนใจช่ วยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษา
สําหรับนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผูอ้ ่านทัว่ ไป และ M2F หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย แจกจ่ายโดยตรงแก่คนทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ได้ขยายการให้บริ การข่าวสารและข้อมูลทางธุ รกิจในด้านอิเล็กทรอนิ กส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ เว็ป
ไซด์ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหน้าต่างของประเทศไทย บริ ษทั ขยายการให้บริ การข่าวสารข้อมูล
โดยการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริ ษทั ขยาย
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การผลิตโดยได้เริ่ มการร่ วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และรายการวิทยุใน
ภาคภาษาไทยกระจายเสี ยงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย
บริ ษทั ได้พฒั นาเว็บไซด์จ๊อบจ๊อบให้เป็ นเว็บไซด์สมัครงานภาษาไทยที่ จะช่วยค้นหางานที่เหมาะกับบุคลากร
หรื อค้นหาบุคลากรที่เหมาะกับงานได้ 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”
“Martha Stewart Living” และ “Science Illustated” กิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ได้แก่บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด ซึ่ ง
เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “CLEO”
บริ ษ ัท ร่ ว มของบริ ษ ัท ได้แ ก่ บริ ษ ัท แฟลชนิ ว ส์ จํา กัด ผูป้ ระกอบกิ จ การจัด รายการวิ ท ยุ ในภาคภาษาไทย
ออกอากาศสถานี FM. 97.0
ประเภท
หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์
งานพิมพ์ เชิงพาณิชย์
นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ)

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย)
เว็บไซด์ หางาน
ข่ าวด่ วน SMS
นิตยสารภาษาไทย
นิตยสารภาษาไทยรายเดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์

BANGKOK POST
โพสต์ทูเดย์
M2F
STUDENT WEEKLY
งานบริ การพิมพ์

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

GURU (รายสัปดาห์)
THEMAGAZINE (รายปั กษ์)
LIFE (รายวัน)
SPECTRUM (รายสัปดาห์)
BRUNCH (รายสัปดาห์)
สมาทไฟแนนท์ (รายเดือน)
JOB JOB
ข่าวด่วนภาษาอังกฤษ/ไทย

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

ELLE
ELLE DECORATION
MARTHA STEWART LIVING
SCIENCE ILLUSTRATED
CLEO
MARIE CLAIRE

บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย
บจก. โพสต์-เอซี พี
บจก. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
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ประเภท
รายการโทรทัศน์

ชื่อผลิตภัณฑ์ / แผนก
เศรษฐกิจคิดไม่ถึง
(ยกเลิกการออกอากาศ ม.ค. 2554)
กระชับวงข่าว
ธุรกิจติดดาว
(เริ่ มออกอากาศ ก.พ. 2554)
บอกข่าวเล่าเรื่ องกับออมสิ น
(เริ่ มออกอากาศ เม.ย. 2554)
เข้าใจ “MICE”
(เริ่ มออกอากาศ ต.ค. 2554)
ร้อยแปดพันเก้ากับธนาคารออมสิ น
(เริ่ มออกอากาศ เม.ย. 2554)
เติมฝันปั นนํ้าใจ สานสายใยชุมชน
(เริ่ มออกอากาศ ก.ย. 2554)
ฮาร์ดคอ ข่าว
(เริ่ มออกอากาศ ม.ค. 2555)
ร่ วมผลิตข่าวให้สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค

รายการวิทยุ

บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
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

70.00%

40.00%

51.00%

บจก. แฟลช นิวส์

บจก. โพสต์ นิวส์

51.00%

49.00%

บจก. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส

บจก. โพสต์- เอซี พี

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

ดําเนิ นการโดย

หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ บมจ. โพสต์
งานพิมพ์เชิงพาณิ ชย์ พับลิชชิง
นิตยสารฉบับแทรก
เว็บไซด์หางาน ข่าว
ด่วน SMS รายการ
โทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตนิ ตยสาร Elle, บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย
Elle Decoration,
Martha Stweart
Living, Science
Illustrated
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม
Marie Claire,
พลัส
บจ. โพสต์-เอซี พี
Cleo
บจ. โพสต์นิวส์
ผลิตรายการข่าว
รวมทั้งสิ้ น*
* รวมรายได้ อื่นๆ

(ล้านบาท)
% การถือหุน้
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ของบริ ษทั รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

100.0 1,657.7

89.2 1,415.7

86.7 1,584.0

10.8 217.2
100.0 1,632.9

13.3 266.5
100.0 1,850.5

85.6 1,621.7

81.3

100.0

100.0
70.0
51.0

200.4
1,858.1

14.4 372.8 18.7
100.0 1,994.5 100.0

4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
4.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษทั เป็ นผูพ้ ิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ "Bangkok Post" หนังสื อพิมพ์ธุรกิจ
รายวันภาษาไทย “โพสต์ทูเดย์” หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ “Student Weekly" นิ ตยสารฉบับ
แทรก นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับจ้างพิมพ์งานทัว่ ไป รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ของกิจการและของบริ ษทั ในเครื อ และ
ให้บ ริ ก ารข่ า วสารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละดิ จิ ท ัล ทุ ก ชนิ ด รวมทั้ง การให้บ ริ ก ารข่ า วสารข้อ มู ล ทาง
โทรทัศน์และวิทยุ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
• หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post เป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันที่นาํ เสนอข่าวในลักษณะเป็ นกลาง มีการ
ตีพิมพ์บทวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงประเด็น เสริ มด้วยบทความที่วิเคราะห์เจาะลึกทั้งในส่ วนของข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวการเมือง และข่าวสังคม
• หนังสื อพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” ได้เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จ
รายวันภาษาไทยที่นาํ เสนอข่าวธุ รกิจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยิน่ เย้อจนเกินไป และ ไม่
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ใช้ศพั ท์ทางเศรษฐกิจที่เข้าใจยาก นอกจากนี้ ยงั มีการนําเสนอข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าว
กีฬา ข่าวบันเทิง บทวิเคราะห์ บทแสดงความคิดเห็น เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ของบุคคลที่น่าสนใจ
• หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ Student Weekly เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในวัยเรี ยน
และกลุ่มวัยรุ่ น เนื้ อหาประกอบด้วย คอลัมน์ข่าว การ์ ตูน เพลง เกมส์ และบทสัมภาษณ์ดาราดัง
โดยทั้งหมดนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษที่ ง่ายต่อการอ่าน รวมทั้งมี การอธิ บายศัพท์ยาก มี การเตรี ยม
บทความสําหรับให้ครู สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนอีกด้วย
• นิตยสารไลฟ์ สไตล์ภาษาอังกฤษ กูรูแทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ทุกวันศุกร์
• นิตยสารรายปักษ์ภาษาอังกฤษ เดอะแมกกาซี น แทรกในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
• หนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย M2F แจกฟรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
• นิตยสารรายเดือนภาษาไทยสมาทไฟแนนท์ แทรกในหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
• เว็บ ไซด์ห างานอัจ ฉริ ย ะ www.jobjob.co.th มี เ ครื่ อ งมื อ พิเ ศษเพื่อ อํา นวยความสะดวกให้แ ก่
ผูส้ มัครงานและผูร้ ับสมัคร
• เว็บไซด์หางาน www.M2Fjob.com เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ มัครงานและผูร้ ับสมัคร
• ข่าวด่วน SMS เสนอข่าวด่วน Real-time ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• นิตยสารดิจิตอลภาษาอังกฤษรายเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เริ่ มเมื่อเดือนตุลาคม 2554
• รายการออกอากาศทางโทรทัศน์
- รายการ “กระชับวงข่าว” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น. ทางช่อง 07 TNN 24
เป็ นรายการเล่าข่าวประเด็นต่างๆที่อยูใ่ นความสนใจผูช้ ม ให้สาระความรู้ต่างๆมากมาย เริ่ ม
ออกอากาศวันที่ 3 สิ งหาคม 2553
- รายการ “เศรษฐกิจคิดไม่ถึง” ออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางททบ. 5 เป็ นรายการนําเสนอธุรกิจ
แปลกใหม่แก่ผชู้ ม พร้อมด้วยเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผชู้ มสามารถนํา
ข้อมูลไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ รายการนี้ออกอากาศจนถึงปลายเดือนมกราคม 2554
- รายการ "ธุ รกิจติดดาว" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น. ทางททบ.5 เป็ น
รายการเสนอเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอาชีพและการให้บริ การ ที่มีความโดดเด่น สร้าง
งานกระจายรายได้ สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ผูช้ ม เริ่ มออกอากาศ วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2554
- รายการ “บอกข่าวเล่าเรื่ องกับออมสิ น” ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึงพุธ เวลา 21.20-21.30 น.
ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ นั 2 นาที ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริ การและ
ภารกิจด้านสังคมของธนาคารออมสิ น เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554
- รายการ “เข้าใจ MICE” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 21.2021.30 น. ออกอากาศทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ ัน 2 นาที ให้ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม "MICE" เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2554
- รายการ “ร้อยแปดพันเก้ากับธนาคารออมสิ น” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 12.50-13.00 น.
ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ ัน 10 นาทีให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริ การ
และภารกิจด้านสังคมของธนาคารออมสิ น เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554
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-

รายการ “เติมฝันปั นนํ้าใจ สานสายใยชุมชน” (ธกส.) ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
17.40 น. ทางช่อง NBT (สทท.11) เป็ นรายการสารคดีส้ ัน 2 นาที ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 กันยายน 2554
- รายการ “ฮาร์ คอ ข่าว” ออกอากาศวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00-18.30 น. ทางททบ.
5 เป็ นรายการพูดคุยข่าว สัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเกี่ยวกับประเด็นที่อยูใ่ นความ
สนใจในแต่ละวัน (บริ ษทั ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตรายการแต่เป็ นผูข้ ายเวลาโฆษณาในรายการ
เท่านั้น) เริ่ มออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2555
• รายการออกอากาศทางโทรทัศน์
- รายการ “โพสต์ทูเดย์ เรดิโอ ทอล์ค” ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ ทางสถานี วิทยุ FM
101 ซึ่ งเป็ นรายการสด มีเนื้อหาเชิงลึกของข่าวร้อนรอบด้าน ทั้งการเมือง ธุรกิจ และบันเทิง
นําเสนอเนื้อหาและจัดรายการโดยบรรณาธิการข่าวสาขาต่างๆ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เริ่ ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน 2552
ในปี 2555 บริ ษทั จะให้ความสนใจในเรื่ อง e-content and application สําหรับนิตยสารทุกเล่ม สิ่ งพิมพ์
ฉบับพิเศษ และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อย
• Elle เป็ นนิตยสารแฟชัน่ และความงามระดับสากลเล่มแรกของเมืองไทย Elle ฉบับภาษาไทยมี
รู ปแบบเช่นเดียวกับ Elle ทัว่ โลกที่เน้นทางด้านแฟชัน่ ความงาม การดูแลสุ ขภาพ การแนะนํา
เกี่ยวกับสูตรอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวในดินแดนต่างๆทัว่ โลก และแบบแผนการดําเนินชีวติ ใน
รู ปแบบของคนไทย Elle เป็ นนิ ตยสารแฟชัน่ และความงามในรู ปแบบที่แปลกตา ทันสมัย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
• Elle Decoration เป็ นนิ ตยสารเพื่อการตกแต่งบ้านระดับสากลที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก เนื่องจากมี Elle
Decoration ฉบับภาษาต่างๆ อยูใ่ นเครื อข่ายถึง 15 ประเทศทัว่ ทุกทวีปรวมทั้ง Elle Decoration
ฉบับภาษาไทย ซึ่ งเป็ น Elle Decoration ฉบับที่ 13 ของโลก Elle Decoration เป็ นนิ ตยสารเพื่อ
การตกแต่งบ้านที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพด้วยความพิถีพิถนั Elle Decoration ฉบับ
ภาษาไทยมีสัดส่ วนของข้อมูลจากต่างประเทศและเรื่ องราวที่ผลิตและถ่ายทําในเมืองไทยนํามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งเรื่ องราวและรู ปภาพของที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมจากทัว่ ทุก
มุ มโลก หลากหลายความคิ ดในการนําเครื่ องเรื อนและของใช้เก่ าๆ มาประยุกต์ใช้ให้ดูใหม่
แปลกตาและแหล่งช็อปปิ้ งสิ นค้าเพื่อการตกแต่งจากทัว่ เมืองไทย เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของ
คนไทยที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้านอย่างแท้จริ ง
• Marie Claire ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ในครั้งแรกเป็ นการร่ วมทุนกับ Marie Claire
Album (MCA) ประเทศฝรั่งเศส เป็ นนิ ตยสารแฟชัน่ และความงามภาษาไทยที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาที่ทนั สมัย
• Martha Stewart Living ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นนิตยสารเพื่อ “ความเป็ นอยู”่
อย่างแท้จริ งเล่มแรกของประเทศไทย
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• Science Illustrated ได้เปิ ดตัวเมื่อเดือนกรกฏาคม 2554 เป็ นนิตรสารที่นาํ เสนอเรื่ องราวรอบด้าน
เกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ และวัฒนะรรม ในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายสําหรับคนทัว่ ไปและผูท้ ี่สนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
• Cleo เป็ นนิ ตยสารภาคภาษาอังกฤษที่เริ่ มวางแผงในประเทศออสเตรเลียตามด้วย นิ วซี แลนด์
สิ งคโปร์ และมาเลเซี ย เป็ นลําดับ สําหรับฉบับภาษาไทยนั้นเป็ นประเทศที่ 5 ที่ได้พิมพ์และวาง
จําหน่าย ซึ่ งสามารถครองความนิ ยมในหมู่ผอู้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยบุคลิกพิเศษของ Cleo ที่
ตรงกับ อัธ ยาศัย ใจคอของคนรุ่ น ใหม่ ไม่ ว่า จะเป็ นการมองโลกในแง่ ดี ความมี ชีวิตชี วาชอบ
สนุ ก สนานพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ใส่ ใ จที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม พูน เสน่ ห์ ใ ห้กับ ตัว เอง
นอกจากนี้ Cleo ยังมีรูปเล่มสี สันสวยงาม สะดุดตา และคงคุณภาพระดับสากล
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 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554

รายได้จากการขายโฆษณา
รายได้จากการขายหนังสื อ

ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย
บาท ละ บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
1,288.4 69.4 1,065.4 65.2 1,287.2 69.56 1,464.5 73.43
444.7 23.9

454.8

27.9

447.3

24.17

428.3

21.47

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

84.1

4.5

90.1

5.5

80.6

4.36

70.6

3.54

รายได้อื่น ๆ

40.9

2.2

22.6

1.4

35.4

1.91

31.2

1.56

100.0 1,994.5

100.0

รวมรายได้
ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
(ลดลง) จากปี ก่อน

1,858.1 100.0 1,632.9
4.01

100.0 1,850.5
(12.12)
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13.36

7.78

4.1.4 วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล
4.2 การตลาด
การผลิตสิ นค้าที่ มีคุณภาพและการให้บริ การที่ ดีเป็ นหัวใจของการดําเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั ขายเนื้ อที่
โฆษณาโดยตรงให้แก่ลูกค้าหรื อผ่านตัวแทนบริ ษทั โฆษณา การขายหนังสื อพิมพ์ขายโดยผ่านตัวแทน หรื อที่เรี ยกว่า
เอเย่นต์หนังสื อพิมพ์ ส่ วนการขายให้สมาชิกนั้น บริ ษทั มีการจัดส่ งให้โดยตรง
4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
1. กลยุทธ์ที่สาํ คัญ
• การจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
บริ ษทั รับสมัครทั้งสมาชิกรายปี สองปี และสมาชิกราย 6 เดือน โดยสมาชิกจะได้ราคาตํ่ากว่ามาก
เมื่ อ เที ย บกับ การซื้ อ ตามแผงหนัง สื อ พิ ม พ์ นอกจากนั้นยัง มี การแจกแถมของขวัญ หรื อ ของ
สมนาคุณต่างๆ แก่สมาชิกโดยตลอดตามโอกาสต่างๆ สําหรับการขายโดยผ่านเอเย่นต์ มีการให้
ส่ วนลดประมาณร้อยละ 28 ของราคาขายปลีกหนังสื อพิมพ์
• การขายโฆษณา
มีส่วนลดให้กบั บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ในการซื้ อหน้าโฆษณาแต่ละครั้ง และโบนัสตอนสิ้ นปี
2. จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น :
• ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทยชื่อ “บางกอก โพสต์”
ตั้งมานานถึงกว่า 60 ปี และเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งคนต่างชาติและคนไทย
• บางกอกโพสต์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ฉบับเดี ยวที่ ผ่านการตรวจสอบรั บรองยอดการจําหน่ ายจาก
Audit Bureau of Circulation
• บางกอกโพสต์เป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มียอดจําหน่ายสู งที่สุดในประเทศไทย
• โพสต์ทูเดย์ เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทยที่มีการวางตําแหน่งสิ นค้าให้เหมาะสมกับนัก
ธุรกิจรุ่ นใหม่ ซึ่ งที่ผา่ นมาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
หนังสื อพิมพ์ที่เติบโตเร็ วที่สุด และมีผอู้ ่านมากที่สุดของกลุ่มหนังสื อพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน
จุดด้อย :
• รายได้และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ยงั ขึ้นอยูก่ บั หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
3. ลูกค้าเป้ าหมายแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
• ลูกค้าด้านโฆษณา ได้แก่ บริ ษทั ห้างร้านทัว่ ๆ ไปที่ตอ้ งการลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ทั้งการ
โฆษณาผลิ ตภัณฑ์ ทําประชาสัม พันธ์ ให้แ ก่ บ ริ ษ ทั ต่างๆ การโฆษณาเปิ ดโรงงานใหม่ การ
โฆษณารับสมัครงาน ฯลฯ
• ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ แบ่งเป็ น
♦ ลูกค้าเอเย่นต์
51 %
♦ ลูกค้าประเภท Bulk Sales
20 %
♦ ลูกค้าประเภทสมาชิก
29 %
• ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ ซึ่ งจะมีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกและลูกค้าที่
เป็ นบริ ษทั ในเครื อ
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4. นโยบายการตั้งราคา
• ประเภทโฆษณา จะไม่ใช้นโยบายการตัดราคากับคู่แข่ง ราคาจะเป็ นไปตาม Price List ซึ่ งโดย
ปกติจะสูงกว่าราคาค่าโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับอื่นเล็กน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั คุณภาพดี และมีลูกค้าที่แน่นอนดังนั้นลูกค้าที่ลงโฆษณากับบริ ษทั สามารถมัน่ ใจได้
ว่า ถึ ง ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายอย่า งแน่ น อนแต่ อ ย่า งไรก็ ต ามราคาค่ า โฆษณาจะสอดคล้อ งกับ
หนังสื อพิมพ์ภาษาไทยฉบับหลักๆ การกําหนดราคาจะดูราคาตลาดควบคู่ไปด้วย
• ประเภทการขายสิ่ งพิมพ์ นโยบายการตั้งราคาจะขึ้นอยูก่ บั คู่แข่งและต้นทุนการพิมพ์
• ประเภทงานบริ การการพิมพ์
นโยบายการตั้งราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คง
คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีไว้เสมอ
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 นลูกค้าที่ลงโฆษณา
ผ่านเอเย่นต์ซ่ ึ งจะได้รับส่ วนลดประมาณร้อยละ 15 และลูกค้ารายย่อยที่ลงโฆษณากับบริ ษทั โดยตรง
2. ลูกค้าด้านการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ สัดส่ วนของลูกค้าแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบ 3 ปี เป็ นดังนี้
สัดส่ วนแบ่งตามปริ มาณการขายหนังสื อพิมพ์เฉลี่ยในแต่ละปี (%)
ประเภท
ปี 2554
2553
2552
2551
เอเย่นต์
51
53
53
50
Bulk Sales
20
18
17
18
สมาชิก
29
29
30
32
รวม
100
100
100
100
3. ลูกค้าสําหรับงานบริ การการพิมพ์ มีท้ งั ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อและลูกค้าภายนอก
4.2.4 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- - ไม่มี - 4.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภายหลังการสิ้ นสุ ดความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2553
ยอดโฆษณาทั้งหนังสื อพิมพ์ และนิตยสารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดขายสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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และจากสถานการณ์น้ าํ ท่วมในช่วงไตรมาสที่ สี่ของปี 2554 ลูกค้าได้ยกเลิ กและเลื่อนการจองโฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์ต้ งั แต่ปลายเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังใช้จ่ายเงินจํานวนรวม
ประมาณ 5 ล้านบาท ในการป้ องกันภัยนํ้าท่วมทั้งที่สาํ นักงานใหญ่ คลองเตย และศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายถนน
บางนา-ตราด บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสพอุ ท กภัย รวมถึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนัก งานและตัว แทนจํา หน่ า ย
หนังสื อพิมพ์ที่ประสพอุทกภัย
ในปี 2554 เป็ นปี มหามงคลของประเทศไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้จดั ทําสิ่ งพิมพ์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสนี้ ในเดือน
ธันวาคม 2554 หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้จดั ทําสิ่ งพิมพ์พิเศษแบบหุม้ ปกหนังสื อพิมพ์ความยาว 4 หน้า ซึ่ งจัดทําตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติต่อพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รวมทั้งมีขอ้ มูลตารางการเฉลิมฉลองและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเป็ นรายเดือน และในเดือนธันวาคม 2554
ได้นาํ เนื้อหาสิ่ งพิมพ์พิเศษทั้งหมด มารวมเล่มอีกครั้งหนึ่ง
บริ ษทั เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งเพื่อรักษาตําแหน่งในตลาดสําหรับหนังสื อพิมพ์ท้ งั สองฉบับอย่างต่อเนื่ อง
บางกอกโพสต์ ได้ข ยายฐานผูอ้ ่ า นในพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ภ าษาอัง กฤษเป็ นหลัก เซ็ ค ชั่น ไลฟ์ เป็ นเซ็ ค ชั่น สารคดี ใ หม่ ใ น
หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่ งได้รับการตอบรับอย่างดี การรายงานข่าวเศรษฐกิจภูมิภาคจะถูกเพิ่มในเซ็คชัน่ เอเชี ย
โฟกัสในปี 2555 และจะเป็ นที่สนใจของลูกค้าโฆษณาในเอเชียและนานาชาติ หนังสื อพิมพ์บางกอกโสต์ยงั เสนอข่าว
ในสื่ อหลายรู ปแบบอย่างต่อเนื่ องโดยได้ออกนิ ตยสารดิจิตอลภาษาอังกฤษรายเดือนชื่อ ไทยแพ็ด เมื่อเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้รับความสนใจในการลงโฆษณาของภาคธุ รกิจการเงินการธนาคารในสัดส่ วนที่
สู งในบรรดาหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จ และการลงโฆษณาของหน่ วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในบรรดาหนังสื อพิมพ์
ทัว่ ไป โพสต์ทูเดย์สมาทไฟแนนท์ เป็ นสิ่ งพิมพ์ฉบับพิเศษรายเดือนแทรกในหนังสื อพิมพ์มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการเงิน
ส่ วนบุคคล และการบริ หารจัดการความมัง่ คัง่ มีการดําเนินการที่ดีและได้ขยายกลุ่มผูอ้ ่านในตลาดธุรกิจขนาดกลางและ
เล็ก และได้ออกนิตยสารดิจิตอลภาษาไทยชื่อ นิวเคลียร์
บริ ษทั ได้เปิ ดตัว หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอ็ฟเมื่อวันอังคารที่ 11ตุลาคม 2554 ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทย
แจกฟรี หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอ็ฟพิมพ์จาํ นวน 400,000 ฉบับต่อวันและแจกจ่ายไปยังจุดแจกประมาณ 200 จุ ดใจกลาง
กรุ งเทพมหานคร รวมถึงเส้นทางขนส่ งมวลชนตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอ็ฟได้กลายเป็ นแบรนด์ที่
เติบโตอย่างรวดเร็ วแบรนด์หนึ่งในแง่ของการตระหนักถึงการอุปโภคและการบริ โภคในกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ได้จดั
ให้มีการตรวจสอบจํานวนการตีพิมพ์และแจกหนังสื อพิมพ์โดยจะเริ่ มตรวจสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 และผล
การตรวจสอบครั้งแรกจะประกาศประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 จากการที่หนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอฟ เป็ นที่ยอมรับอย่าง
รวดเร็ วในกลุ่มของคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ตัดสิ นใจที่จะปรับปรุ งระบบหางานทางเว็บไซด์โดยเปิ ดรับ
ลงโฆษณาหางานในหน้าM2FJob ร่ วมกับเว็บไซด์ M2FJob.com ในปี 2555 บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า ทั้งผูต้ อ้ งการสมัครงาน
และบริ ษทั ที่ตอ้ งการจ้างงานจะได้รับประโยชน์อย่างสู งที่สุดจากการลงประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอฟซึ่ งมี
การแจกวันละ 400,000 ฉบับ ตามพื้นที่ธุรกิจใจกลางกรุ งเทพมหานคร รวมถึงการลงเผยแพร่ ในเว็บไซด์ M2FJob.com
ประกอบกันผูอ้ ่านให้การตอบรับต่อกิจกรรมและข่าวทางการตลาดของหนังสื อพิมพ์ M2F อย่างเกินความคาดหมาย
โดยกลุ่มเป้ าหมายของหนังสื อพิมพ์ M2F คือ กลุ่มคนทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจสอบ
ยอดพิมพ์และแจกหนังสื อพิมพ์โดย Hong Kong Audit Bureau of Circulation และผลการตรวจสอบครั้งแรกประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการประกาศผลการสํารวจผูอ้ ่านของเนลสัน ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ น
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ข้อมูลสําคัญสําหรับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในการขายโฆษณาดิสเพลย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโฆษณาที่ไม่ได้
ลงโฆษณากับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ เช่นกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภค ธุ รกิจค้าปลีก
ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ และแฟชัน่
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยได้มีผลการดําเนินการที่ดี ELLE และ CLEO มีผลการดําเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่ องในแง่ของผูอ้ ่าน ยอดขาย รายได้โฆษณา และกําไร สําหรับ ELLE Decoration และ Martha Stewart Living มี
การพัฒนาในด้านยอดขาย รายได้โฆษณา และกําไร ซึ่ ง Martha Stewart Living ดําเนินงานมาเป็ นปี ที่สอง และในปี นี้
ได้เปิ ดตัวนิตยสาร Science Illustrated ในไตรมาสที่ 3 ของปี
นิ ตยสาร Martha Stewart Living ปิ ดท้ายการดําเนิ นงานปี ที่สองด้วยความสําเร็ จในการจัดงาน Martha
Stewart Living Farmer’s Market ที่ K Village และในปลายปี 2554 บริ ษทั ได้ออก นิตยสารฉบับใหม่ชื่อ Science
Illustrated ที่ฉีกแนวจากนิตยสารสําหรับผูห้ ญิงในกลุ่ม Science Illustrated เป็ นนิตยสารของเดนมาร์ ก ซึ่ งประเทศไทย
เป็ นประเทศแรกในเอเชียตีพิมพ์เป็ นภาษาท้องถิ่นจากทั้งหมด 22 ประเทศทัว่ โลก บริ ษทั ไม่มุ่งหวังจะหารายได้จากการ
ขายโฆษณาแต่จะเป็ นรายได้ที่มาจากการจําหน่ายหนังสื อเป็ นหลัก ฝ่ ายบรรณาธิ การและฝ่ ายการตลาดของ นิ ตยสาร
Marie Claire ร่ วมกันจัดงานมอบรางวัลด้านความงามประจําปี ครั้งที่ 1 ซึ่ งทําให้มีความแข็งแกร่ งในตลาดต่อผูล้ ง
โฆษณาแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจด้านความงาม
บริ ษทั ยังคงดําเนินการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ และสิ่ งที่น่าสนใจทัว่ ไปทางรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ทรู วิชชัน่ ที
เอ็นเอ็น 24 รายการวิทยุคลื่น FM 101 ตามกลยุทธของบริ ษทั ที่จะสื่ อข่าวและข้อมูลผ่านทุกสื่ อ ในเดือนเมษายน 2554
บริ ษทั ได้รับการต่อสัญญาการร่ วมผลิตรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ออกไปอีกสองปี โดย
ธุรกิจโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงในผลกําไรที่ดีข้ ึน
สําหรับในปี 2555 บริ ษทั จะให้ความสนใจในเรื่ อง e-content and application สําหรับนิ ตยสารทุกเล่ม
สิ่ งพิมพ์ฉบับบพิเศษ และการจัดกิจกรรมจะช่วยให้มี การเพิ่มขึ้นของรายได้โฆษณา
4.4 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ่ จําหน่ าย
4.4.1 ที่ต้ งั และจํานวนโรงงาน
อาคารสํานักงานตั้งอยู่บนที่ ดินเนื้ อที่ กว่า 7 ไร่ ของบริ ษทั เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน
สุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 และศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่งใหม่
เนื้อที่ 19 ไร่ ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
4.4.2 กําลังการผลิต
บริ ษทั ได้ลงทุนในการสร้างศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ ายแห่ งใหม่น้ ี ดว้ ยเงินลงทุนประมาณ 980
ล้านบาท ซึ่ งนับเป็ นการลงทุนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ของบริ ษทั และเป็ นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่
และเจตนารมย์ในการรั บใช้สังคมไทยและประเทศชาติ ในฐานะสื่ อมวลชน ศูนย์การพิมพ์และจัด
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
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นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้นาํ ระบบ COMPUTER TO PLATE ของ AGFA POLARIS XEV มาใช้
ในการส่ งต้นฉบับที่จดั หน้าเสร็ จแล้วมายังเครื่ องทําเพลต โดยไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการทําเพลตแบบใช้
ฟิ ล์มอย่างแต่ก่อน ทําให้สามารถส่ งหน้าหนังสื อพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ ของกองบรรณาธิ การที่
คลองเตยมายังศูนย์การพิมพ์แห่ งนี้ ได้โดยตรง ทําให้ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายแห่ งนี้ เป็ นศูนย์การ
พิมพ์ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศไทย
สําหรั บขั้นตอนหลังการพิมพ์น้ ันได้นาํ เอาเทคโนโลยีเมล์รูมจาก SCHUR PACKAGING
SYSTEMS ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยเครื่ องสอดหนังสื อพิมพ์ 4 เครื่ อง ระบบสายพานส่ ง
หนังสื อพิมพ์จากแท่นพิมพ์มายังเครื่ องหี บห่อ เครื่ องมัด และเครื่ องห่อ
ศูนย์การพิม พ์แ ห่ งนี้ ได้เริ่ มทดลองพิมพ์หนังสื อ พิมพ์บางกอกโพสต์ในรู ป เล่มขนาดใหม่ แบบ
AMERICAN BROADSHEET ที่มีความกะทัดรัด มาตั้งแต่เดือนเมษายน และได้เริ่ มพิมพ์อย่างครบ
วงจรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
กําลังการผลิตสูงสุ ด (ฉบับต่อวัน) 340,000 340,000 340,000 340,000
4.4.3 นโยบายการผลิต
ปัจจุบนั บริ ษทั สามารถผลิตหนังสื อพิมพ์ได้โดยเฉลี่ย 75,000 ฉบับต่อชัว่ โมง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงเวลา
ในการปิ ดข่าวในแต่ละวันด้วย กล่าวคือ ถ้ามีการปิ ดข่าวเร็ วก็จะสามารถพิมพ์จาํ นวนฉบับได้มากขึ้น
4.4.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญที่ใช้ในการผลิตคือกระดาษหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งบริ ษทั สั่งซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ
มากกว่า 90% สําหรับเพลทและหมึกพิมพ์น้ นั บริ ษทั จะจัดซื้ อผ่านตัวแทนภายในประเทศทั้งหมด
วัตถุดิบประเภทกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์
ปี 2554 ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปริ มาณการใช้ต่อปี (เมตริ กตัน)

6,7306

ราคากระดาษ (ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา/ตัน)
ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปี (บาท)
4.5 สิ ทธิหรือข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
4.5.1 บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
- - ไม่มี - 4.5.2 สิ ทธิอื่น
- - ไม่มี - 4.5.3 ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - -
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6,399

6,713

9,545

630.97
20.70

608.62
19.68

781.49
27.42

641.47
21.73

30.32

33.27

34.22

32.76

5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีด่ นิ อาคารและเครื่องจักร
5.1.1ที่ดิน อาคาร
บริ ษทั มีที่ต้ งั อยู่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่าย เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 บนเนื้ อที่ประมาณ 19 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ 10 นาที เริ่ มก่อสร้าง
กลางปี พ.ศ. 2548 ปั จจุบนั การก่อสร้างได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นมาเป็ นองค์ประธานในการการเปิ ดศูนย์การพิมพ์และจัด
จําหน่ายของบริ ษทั ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 อย่างเป็ นทางการ
2. อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 บน
เนื้ อที่กว่า 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายการตลาด ฝ่ าย
ทรั พ ยากรบุ ค คล ฝ่ ายจัด จํา หน่ า ย และฝ่ ายสมาชิ ก รวมทั้ง บริ ษ ัท ในเครื อ ด้ว ย อาคารบริ ก ารประกอบด้ว ย
ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องออกกําลังกาย เพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
สําหรับกองบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ตั้งอยู่ ณ อาคารโรงพิมพ์ (ซึ่ งปั จจุบนั อาคารนี้ ใช้
เป็ นสถานที่ พิมพ์งานของแผนกงานพิม พ์พาณิ ชย์ ส่ วนการพิม พ์หนังสื อพิมพ์ยา้ ยไปที่ ศูนย์การพิมพ์แ ละจัด
จําหน่ าย) ส่ วนกองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานักงาน โดยที่ ทุกอาคารนั้น
สามารถเชื่ อมถึงกันได้ต้ งั แต่อาคารจอดรถ อาคารโรงพิมพ์ ตลอดไปจนถึงอาคารสํานักงานด้านหน้า ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั
อุปกรณ์เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั โดยสมบูรณ์ประกอบไปด้วย
แท่นพิมพ์อนั ทันสมัย เครื่ องแยกสี เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั มีศกั ยภาพที่จะสามารถรองรับความต้องการในเรื่ องการ
ผลิตต่อไปได้อีกในอนาคต และในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
ปฏิบตั ิงาน ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ 31 ธันวาคม 2554)
ที่ดิน
202
ล้านบาท
อาคาร
859
ล้านบาท
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ล้านบาท
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1,038 ล้านบาท
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
179 ล้านบาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง และ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
5
ล้านบาท
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)
2,283 ล้านบาท
หัก : ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสะสม
(1,350) ล้านบาท
หัก : ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี)
933 ล้านบาท
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5.1.2 เครื่ องจักรที่สาํ คัญ
เครื่ องจักร

จํานวน (เครื่ อง) จํานวนปี ที่ใช้งานมาแล้ว
(โดยประมาณ)

- 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

4
4
4
4-9

3
1
3
2

16-23
17
18-23
7-22

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)
5.1.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
- - ไม่มี - 5.1.6 การเปลี่ยนวิธีการบันทึกจาก historical value เป็ น fair value
- - ไม่มี - -
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5.2 เงินลงทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย
บริ ษทั
ประเภทกิจการ
ทุนที่เรี ยก
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)
1. บจ. จ๊อบ จ๊อบ
เจ้าของเว็บไซด์หางาน
0.025
อัจฉริ ยะ
25.00
2. บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ ผลิตนิตยสาร Elle,
Elle Decoration ,Martha
แนล มีเดีย
Stewart Living, Science
Illustrated
50.00
นิตยสาร Marie Claire
3. บจ. โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส
(ถือหุ น้ โดย บจ.โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย 51%)
16.40
นิตยสาร Cleo
4. บจ. โพสต์-เอซี พี
(ถือหุ น้ โดย บจ.โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย 70%)
5. บจ. แฟลช นิวส์
ผลิตรายการวิทยุ
23.00
6. บจ.โพสต์ นิวส์
ผลิตรายการข่าว
10.00

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยง
100.00

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

100.00

100.89

100.00

0.002

70.00

-

40.00
51.00

10.00
5.1

0.025

5.3 มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ
5.3.1 มูลค่ าสิ นทรัพย์สุทธิที่ปรับด้ วยราคาประเมิน
- - ไม่มี - 5.3.2 มูลค่าสิ นทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพันต่อสิ นทรัพย์
5.3.3 มูลค่าสิ นทรัพย์ต่อหุน้
- ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2554 = 3.74 บาทต่อหุ น้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )

6. ข้ อพิพาททางกฏหมาย
บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในคดีหมิ่นประมาท และคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่ งเกิดจากการดําเนิ นธุ รกิจ
ตามปกติของบริ ษทั ถึงแม้ผลของคดียงั ไม่สามารถคาดได้ในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวมของบริ ษทั
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7. โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 505,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
1 บาท และมีทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 500,000,000 หุ น้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
7.1 ทุนและการถือหุ้น - ประวัติ
(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จํานวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
81 ล้านบาท เป็ น 101 ล้านบาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้วจํานวน 100 ล้านบาท
(ข) ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จาก 101,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิ กทุ นจดทะเบี ยน
จํานวน 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2539
(ค) ประชุมใหญ่วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
100,000,000 บาท เป็ น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
โดยกําหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้
1. ให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 4 หุ ้น
ใหม่ต่อ 1 หุ น้ เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
2. ให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวน 500,000 หุ ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งต่อๆ
ไป การเพิ่มทุนได้จดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 20 มิ ถุนายน 2539 ทุ นที่ เรี ยกชําระแล้ว
เท่ากับ 500 ล้านบาท
(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2547 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น
สามัญของบริ ษทั จาก 10 บาท ต่อหุ ้นเป็ น 1 บาทต่อหุ ้น (โดยการแตกหุ ้นสามัญจํานวน 50 ล้านหุ ้น เป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน 500 ล้านหุ ้น) บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญนี้ กบั กระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- - ไม่มี - -
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7.3 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ของบริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ลําดับที่

04-พ.ค.-54
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 ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

67,457,150

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

2.05

10

Mrs. Arunee Chan

8,672,590

1.73

390,991,870

78.19

ที่มา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60
ของกําไรสุ ทธิของทุกๆ ปี สําหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายประเภททุน และ
สภาพคล่องของกิจการ
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
8.1.1 ผังองค์ กร

- 27 -

8.1.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
กรรมการทีเ่ ป็ 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. ศิริ การเจริ ญดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

6. ดร. วิษณุ เครื องาม
กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

1. นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน

กรรมการ

2. นายคว๊อก คูน เอียน

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

3. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการ

5. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7. นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

8. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

กรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีหน้าที่บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้ น คณะกรรมการอาจมอบอํา นาจให้ ก รรมการหนึ่ งคนหรื อหลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น กระทํา หน้า ที่ ใ ดๆ แทน
คณะกรรมการได้โดยให้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กรรมการผูล้ งชื่อ
ผูกพันบริ ษทั ได้ในปัจจุบนั คือ
1. นายคว๊อก คูน เอียน
2. นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
4. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
5. นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิวฒั น์
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับ และ
ติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่
• คณะกรรมการบริ หาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษ ทั แต่งตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้วย กรรมการของบริ ษ ทั (ยกเว้น ประธาน
กรรมการ) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ 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. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
โดยมี นายภัค เพ่งศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจะกําหนดหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ติดตามกํากับดูแลผลการดําเนินการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นประจําทุกเดือน
2. อนุมตั ิค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีจาํ นวนเงิน
ไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการเข้าทําการเปิ ดบัญชีการทําสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควรและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอํานาจการอนุมตั ิ
5. แต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ยกเว้นกรรมการผูจ้ ดั การ และบรรณาธิการ
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
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อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริ หารความเสี่ ยง
ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
2. การควบคุมภายใน
1) ประเมินประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารในการส่ งเสริ มให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่เหมาะสมโดย
การสื่ อสารถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ ยง และด้วยการทําให้เชื่อมัน่ ได้
ว่าพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็ นอย่างดี
2) พิจารณาประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน สําหรับการจัดทํางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศของบริ ษทั
3) พิจารณาว่าฝ่ ายบริ หารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุม้ ครองความสู ญเสี ยและความปลอดภัย
ของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบตั ิการ รวมทั้งแผนฉุ กเฉิ นสําหรับกรณี ที่ระบบการเงินและการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติของบริ ษทั ล้มเหลวอย่างไร
4) ติดตามการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตได้แนะนํามา
3. รายงานทางการเงิน
3.1 ทัว่ ไป
1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สูงสุ ดในปั จจุบนั และการจัดการของฝ่ ายบริ หาร เกี่ ยวกั บ
เรื่ องดังกล่าวได้ผลเป็ นอย่างไร
2) ปรึ ก ษาหารื อ กับ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตถึ ง การทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ ที่ ไ ด้
เกิ ดขึ้ น แล้ว รวมถึ งการกระทําผิดกฎหมาย ความบกพร่ องในการควบคุ มภายใน หรื อประเด็นอื่ นที่
คล้ายคลึงกัน
3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สาํ คัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับ
ในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุ ด และทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีตอ่ งบการเงิน
4) สอบถามฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ ยงและความ
เสี ยหายที่มีนยั สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ ยงดังกล่าว
5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่ งผลกระทบอย่างสําคัญต่องบการเงิน
3.2 งบการเงินประจําปี
1) สอบทานงบการเงินประจําปี ว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินสะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรื 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
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5) ให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
3.3 งบการเงินรายไตรมาส
ประเมิ นว่า งบการเงิ น รายไตรมาสได้เ ปิ ดเผย ข้อ มู ลครบถ้วน และมี ค วามถูก ต้อ งตามควร รวมทั้ง
รับทราบคําอธิ บายจากฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราส่ วนทางการเงิน ซึ่ งสื บเนื่ องจากการดําเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี ของ
บริ ษทั เหตุการณ์หรื อรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เพียงพอและเหมาะสม
4. การตรวจสอบภายใน
4.1 สอบทานกิ จกรรมและโครงสร้ างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าสายงานตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบตั ิงานได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจํากัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล
4.2 เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการสรร
หาการเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี
4.3 สอบทานประสิ ทธิ ผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของสาย
งานตรวจสอบภายใน
4.4 ประชุมเป็ นการส่ วนตัวกับผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่ องที่เห็นสมควร
4.5 ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า ผูบ้ ริ หารได้รับและปรึ กษาหารื อผลการตรวจสอบและคําแนะนําที่สาํ คัญใน
ระยะเวลาอันควร
4.6 ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้มีการดําเนินการซึ่ งเป็ นผลมาจากคําแนะนําของผูต้ รวจสอบภายใน
ในระยะเวลาอันควร
4.7 ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า สายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปั นข้อมูลให้แก่ผใู้ ห้บริ การจากภายนอกที่
บริ ษทั ว่าจ้างมา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ที่ปรึ กษา เป็ นต้น ในการให้ความเชื่อมัน่ หรื อให้คาํ ปรึ กษา
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทํางานซํ้าซ้อน
5. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.1 ดูแลให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้ในเรื่ องความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิ ทธิ ภาพและการปฏิบตั ิ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 อบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดําเนิ นการให้เชื่อมัน่
ได้วา่ จะไม่มีการกําหนดข้อจํากัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
5.6 สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5.7 ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของสํานักงานผูส้ อบบัญชี และดูแลว่ามีการคิดค่าสอบบัญชีอย่าง
สมเหตุสมผล
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5.8 สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อที่จะ
เชื่อมัน่ 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 หารได้ตอบชี้ แจง
ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาอันควร
5.13 ในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญาตตรวจพบกรณี ที่ น่ าสงสั ย ว่า กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูม้ ี ห น้า ที่
รับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติทางกฎหมาย ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริ ง เกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที
เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณี ดงั กล่าวโดยมิชกั ช้า
6. การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
6.1 สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสื บสวนการ
ทุจริ ตและการติดตามของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการทุจริ ต รวมทั้งการลงโทษทางวินยั และการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
6.2 รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากฝ่ ายบริ หารและ/หรื อสายงาน
ตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ
6.3 สอบทานให้เป็ นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทํารายงานทางการเงิน
แล้ว
6.4 สอบทานผลการตรวจสอบซึ่ งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กาํ กับดูแล
6.5 รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณี ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีหน้าที่
รั บผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
7. การดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั
7.1 ดูแลเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้มีการจัดทํานโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของบริ ษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร และดําเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
7.2 ประเมิ นฝ่ ายบริ หารได้ทาํ ตนเป็ นตัวอย่างโดยการสื่ อสารถึงความสําคัญของนโยบายวิธีปฏิ บตั ิงานและ
จรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรื อไม่
7.3 สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบายวิธีปฏิบตั ิงานและ
จรรยาบรรณ ของบริ ษทั
7.4 รับรายงานอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามนโยบายวิธีปฏิบตั ิงาน และจรรยาบรรณของ
บริ ษทั จากฝ่ ายบริ หาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
8.1 ประเมินประสิ ทธิผลของวิธีการในการดําเนินการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนต่างๆ
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8.2 สอบทานระบบการร้องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสม
และอื่นๆ ให้เป็ นความลับ
8.3 ดูแลเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมั่นได้ว่า บริ ษทั มี ข้ นั ตอนการดําเนิ นการต่ างๆ เพื่อให้มีผูส้ อบสวนอิ ส ระใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
9. การรายงาน
9.1 รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึงการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คาํ แนะนําที่
เหมาะสม อย่างสมํ่าเสมอ
9.2 เชื่ อมัน่ ได้ว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมี ผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
9.3 เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การติดตามการปฏิบตั ิงานครอบคลุมได้อย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
กิจกรรมต่างๆ ต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานประจําปี โดยมีประเด็นที่ตอ้ งรายงานดังนี้
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. อื่นๆ
10.1 ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ร้องขอ
10.2 จัดให้มีการสื บสวนพิเศษ หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูช้ าํ นาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณี ที่จาํ เป็ น
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 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
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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 งจะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตามลําดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะ กรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ 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 หารเพื่อทํา
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
6. รายงานต่อฝ่ ายบริ หาร
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงแก่พนักงานทุกระดับ
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสี ยงได้เท่ากับจํานวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทน
ในตําแหน่งกรรมการที่วา่ งเท่านั้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสี ยงให้กบั บุคคล
ใดๆ เกินกว่าหนึ่ งเสี ยงต่อหุน้ แต่ละหุ น้ ที่ตนเองถืออยูห่ รื อที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้กบั บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ได้
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จํา นวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ ไ ด้ ก็ให้อ อกเป็ นจํานวนที่ ใกล้ที่ สุ ดกับ ส่ ว นหนึ่ ง ในสามให้
กรรมการคนที่ได้อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
แต่งตั้งบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่วา่ งเว้นแต่วาระในตําแหน่งของกรรมการที่วา่ งลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
อย่างไรก็ดีในกรณี ท่ีจาํ นวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยูม่ ีจาํ นวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะ
กระทําการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื่อทําการเลื อกตั้งกรรมการเข้ามาแทน
กรรมการที่ ว่างลงเท่ านั้น และการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นดังกล่าวจะต้องกระทําภายในหนึ่ งเดื อ นนับ ตั้งแต่วนั ที่ จ าํ นวน
กรรมการว่างลง ซึ่ งทําให้ไม่ครบองค์ประชุม บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งแทนกรรมการที่วา่ งลงจะดํารง
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่กรรมการที่วา่ งลงนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ แ นะนํา คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องเกี่ ย วกับ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ย ง
ทั้งหมดของบริ ษทั พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุ น้ และหนังสื อยืนยันการถือหุ น้ ที่
ออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่างๆ ของบริ ษทั เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนที่บริ ษทั จะ
ส่ งหนังสื อนัดประชุมได้ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนสําหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ซึ่ งได้นาํ เสนอในเว็บไซต์ของบริ ษทั
การแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้นตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการและบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ซ่ ึ งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษทั มิได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดโดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้เงิ นเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มี
ตัวตนสุ ท ธิ ของบริ ษทั หรื อ ตั้งแต่ยี่สิ บล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จ าํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้า งหุ ้น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับจํานวนและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8.1.7 บันทึกการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2554
ชื่อ

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรม

คณะกรรมการสรรหา

การบริษัท

การบริหาร การตรวจสอบ และกําหนดค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(พันบาท)

1 ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล

4/5

1,861

2 นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน *

3/4

287

3 นายคว๊อก คูน เอียน

0/5

0/8

776

4 นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ***

1/5

1/8

840

5 นายจอห์น ทอมพ์สัน

4/5

6 นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่ *

0/4

7 นายชาติศิริ โสภณพนิช

3/5

8 นายพิชยั วาศนาส่ ง

3/5

9 นายปราโมช รัฐวินิจ

5/5

10 นายวรชัย พิจารณ์จิตร

5/5

11 ดร. วิษณุ เครื องาม

5/5

12 ดร. ศิริ การเจริ ญดี

5/5

13 นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

5/5

8/8

0

14 นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิ วฒั น์

4/5

8/8

1,493

15 นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ

5/5

16 นายอีริค โจชัว ลีวิน **

3/4

571

0/7

711
304
3/4

2/2

603
368

8/8

2/2

1,257
368

4/4

2/2

1,128

368
0/1

65
10,999

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หารในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 46.4 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผูบ้ ริ หาร เช่น เงินสมทบกองทุนกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 2.7 ล้านบาท
หมายเหตุ
* นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน และนางสาวชุ ง ฮอย ซี เอลซี่ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
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** นายอีริค โจชัว ลีวิน ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2554 หากแต่
เข้าร่ วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารจํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการโดยบริ ษทั ได้รับจดหมายลาออกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
*** นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2554 จํานวน
1 ครั้ง และเข้าร่ วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 1 ครั้ง
จาก 5 ครั้ง และได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ในปี 2554 จํานวน 1 ครั้ง และเข้า
ร่ วมประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (Teleconference) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 1 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
8.2 ฝ่ ายบริหาร
รายชื่อฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
1. นายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
2. นางฉันทนา
สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
3. นายณ กาฬ
เลาหะวิไลย
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัดจําหน่าย
5. นายพรชัย
แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
6. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์
7. นายพิชาย
ชื่นสุ ขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการ
8. นายภัค
เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริ ษทั
9. นางสาวสุ ธิดา มาไลยพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอล
10. นายอนิล
ปิ่ นเรณู
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
8.3 รายละเอียดคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั (%)

ช่วงเวลา

ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ
นายเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน
กรรมการ
นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

64

-

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

49

-

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

56

-

2542 – ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
นายจอห์น ทอมพ์สนั
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

34

-

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

47

-

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
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ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั (%)

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการและกรรมการบริ หาร

44

-

2554-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการบริ หาร

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

52

-

2535 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

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 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

82

-

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

61

-

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

57

5.07

2537 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

60

-

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

63

-

2542-ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

69

13.49

2525 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร

49

2.12

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

44

0.05

2552– ปั จจุบนั

กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

นางฉันทนา สื บสิ น
ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน

ช่วงเวลา

2549-2551
59

-

2542 – ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)
2549-ปั จจุบนั

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
โพสต์ทูเดย์
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและจัด
จําหน่าย

46

นายพรชัย แสงอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์
นายพิชาย ชื่นสุ ขสวัสดิ์
บรรณาธิการอํานวยการ
นายภัค เพ่งศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
เลขานุการบริ ษทั
นางสาวสุ ธิดา มาไลยพันธ์

58

-

2548 – ปั จจุบนั

58

0.01

2549-ปั จจุบนั

55

-

52

41

2545 – ปั จจุบนั

บรรณาธิการอํานวยการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

0.081

2551-ปั จจุบนั

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

-

2549-2551
2551-ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอล
ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Output & Page
Archiving

2551 – ปั จจุบนั

2546-2551
54

บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์โพสต์ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
ทูเดย์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอล
นายอนิล ปิ่ นเรณู
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและ
จัดจําหน่าย
ผูจ้ ดั การกลุ่มการตลาดและจัด
จําหน่าย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์

-

2550-2551

39

ตําแหน่ง

-

2552 – ปั จจุบนั
2543-2552

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. สนุก ออนไลน์
บมจ. โพสต์ พับลิชชิง

8.4 การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั พยายามปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่ งจัดทําโดยศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 นี้ เป็ นการนําข้อพึงปฏิบตั ิ จากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้
เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD Principle of Corporate Governance ปี 2004)
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8.4.1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ล่วงหน้า และได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
อนึ่ ง ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2554 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5
ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน เสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้นาํ เสนอ
รายละเอียด และประสบการณ์การทํางานของกรรมการดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ได้เผยแพร่
หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนื อจากที่ได้
จัดส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้
บริ ษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ โดยกําหนดเวลาประชุม ในระหว่างเวลาทํางานปกติที่
อาคารบางกอกโพสต์ โดยจัดเตรี ยมที่จอดรถ เพื่อรองรับผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
พอเพียง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดในการออกเสี ยง ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากร
แสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบฉันทะไว้ให้ กับผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2554 ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาสําหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นใน
การแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่ วมในการประชุมครั้งนี้ มีจาํ นวนเกิน
กว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8.4.2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดขั้นตอนสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพิ่มเติม
และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ซึ่ งจะจัดขึ้น
เป็ นปกติในเดือนเมษายน
โดยผูถ้ ือหุน้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
ประจําปี เพิ่มเติม และ/หรื อ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
• ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
• แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สําเนาใบหุน้ และหนังสื อยืนยันการถือหุน้ ที่ออกโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื อสําคัญต่างๆ ของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนําส่ งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพิ่มเติม
และ/หรื อ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั มายังเลขานุการบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อให้ บริ ษทั
คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริ ษทั มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ต่อไป
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บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะแบบที่กาํ หนดรายละเอียดในการออกเสี ยงแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั ได้จดั ทําบัญชีรายชื่อผูร้ ับมอบฉันทะให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
และจัดให้มีกรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้ระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะเป็ นรายกรรมการอย่างชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษทั จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
โดยบริ ษทั จะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ในกรณี ที่เกิดมีขอ้ โต้แย้ง
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีอิสระ ให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกครั้ง
8.4.3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
บริ ษ ทั ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัม พันธ์อ นั ดี ระหว่างผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย กับบริ ษทั เพื่อสร้ างความมั่นคง
ทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ ้น ผูอ้ ่าน ผูซ้ ้ื อสื่ อโฆษณา
พนักงานของบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น
ผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกําไรและเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว
บริ ษทั จะเก็บผลกําไรบางส่ วนเพื่อคืนหนี้ สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริ ษทั เงินกําไรที่เหลือจะจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปันผล
ผูอ้ ่าน
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2498 หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้พฒ
ั นากลายเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ของ
หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจ และความนับถือที่ได้รับจาก
ผูอ้ ่าน ทั้งนี้เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยดึ มัน่ มายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม
และเป็ นกลางซึ่ งขนบธรรมเนี ยมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็ นหลักจรรยาบรรณครบคลุมถึ งหนังสื อพิมพ์ฉบับอื่นของ
บริ ษทั ได้แก่ หนังสื อพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ และล่าสุ ด M2F
บริ ษทั ดําเนิ นการสํารวจความคิ ดเห็ นของผูอ้ ่านอย่างเสมอ เพื่อให้ทราบถึ งความต้อการการบริ โภค
ข่าวสารจึงทําให้สามารถปรับปรุ งรู ปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผูอ้ ่าน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี ภาระผูพ้ นั ที่ จะจัดกิ จกรรมและการส่ งเสริ มการขายที่ มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่านและ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ผูซ้ ้ื อสื่ อโฆษณา
บริ ษทั ปรับปรุ งเครื่ องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่ องซึ่ งมีผลให้คุณภาพของหนังสื อพิมพ์และ
โฆษณาของหนังสื อพิมพ์ดีข้ ึนเป็ นลําดับ นอกจากนี้บริ ษทํ ยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผซู้ ้ื อ
สื่ อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กบั ผูอ้ ่านและลูกค้าของบริ ษทั ได้โดยตรง การปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิ การช่วย
ให้บริ ษทั ขยายการเสนอข่าวผ่านสื่ อต่างๆหลากหลายมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้บริ ษทั สามารถขายสื่ อโฆษณาได้
ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และอื่นๆได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
พนักงาน
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บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การพัฒนาและขยายการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพิ่มเติมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นพื้นฐานมาเป็ นธุ รกิจมัลติมีเดีย ทําให้ตอ้ งเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริ ษทั มากพอสมควร โดยในส่ วนของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริ ษทั
จัดให้มีการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ โดยเฉพาะการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารกองบรรณาธิ การ และการฝึ กอบรมการผลิต
เนื้ อหามางดิจิตลั และมัลติมีเดียนอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีหลักสู ตรพัฒนาทักษะผูบ้ ริ หารระดับกลาง และหลักสู ตร
Mini MBA ที่พฒั นาขึ้นให้เหมาะกับธุรกิจของบริ ษทั ด้วย
บริ ษทั จัดให้มีระบบประเมิณผลงานประจําปี และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแส ได้แก่
การสอบทานขั้นตอนในการดําเนิ นการของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การสอบทานระบบการ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่นๆ ให้เป็ นความลับและการดําเนิ นการให้มีการสอบสวน และติดตามผลอย่าง
เพียงพอและให้รายงานเรื่ องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ช่องทางสําคัญช่องทางหนึ่ งในการจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ได้แก่ ผูจ้ ดั จําหน่าย และแผงหนังสื อ บริ ษทั เพิ่ม
จํา นวนผู้จัด จํา หน่ า ยทั้ง ในกรุ ง เทพ และต่ า งจัง หวัด อย่า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ งมี ผ ลโดยตรงต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดขาย
หนังสื อพิมพ์
ในการดําเนิ นการดังกล่าวบริ ษทั จัดให้มีค่านายหน้า ส่ วนลด และระยะเวลาการชําระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้
จัดจําหน่ายและแผงหนังสื ออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริ ษทั ได้ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั จําหน่ายอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้บรรลุวตั ุประสงค์ในการเพิ่มยอดจัดจําหน่าย และลดยอดหนังสื อคืน
เจ้าหนี้
บริ ษทั มีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง ธุ รกรรมดังกล่าวได้แก่เงิ นกูย้ ืมทั้งระยะสั้น
และระยะยาวการออกหนังสื อคํ้าประกัน และการออก เล็ตเตอร์ ออฟเครดิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้ อกระดาษ
หนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ บริ ษทั ควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกูย้ มื จากธนาคาร และส่ วนประกอบของเงินกูย้ มื ระยะ
สั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวที่เหมาะสม การกูย้ มื ทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน บริ ษทั ติดตามและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของเงินกูย้ มื อย่างเคร่ งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั และมูลนิ ธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทํากิ จกรรมช่วยเหลือในด้านการศึกษา และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ น
กิจกรรมเหล่านี้ อย่างจริ งจัง โดยต้องการให้เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับความช่วยเหลือที่จาํ เป็ น เพื่อให้พวกเค้าได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมาประเทศไทยประสพอุทกภัยร้ายแรง บริ ษทั ใช้หนังสื อพิมพ์และสื่ อมัลติมีเดียที่มี
ทุกรู ปแบบในการรณรงึ ค์ให้คนรั บรู้ และนําเสนอช่ องทางที่ ประชาชนสามารถมี ส่วนร่ วมในการบริ จาค เงิ นและ
สิ่ งของจําเป็ นเพื่อช่วยภัยนํ้าท่วม
8.4.4 การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใส
ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั นอกเหนื อจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี และรายงานประจําปี ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ได้
เผยแพร่ รายงานประจําปี ของบริ ษทั ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ทําแบบเสนอวาระการ
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ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมถึงแบบ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อ
ความโปร่ งใส และเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจําปี
เรื่ องโครงสร้างคณะกรรมการ สําหรับจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี เรื่ องบันทึกการเข้าประชุมประจําปี ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี นั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แก่
กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่ งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละ
คนได้รับจากการเป็ 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 สําหรับวาระในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการนั้น ในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุกปี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม โดยให้
กรรมการที่ได้อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก กรรมการที่ออกไปนั้น จะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ บริ ษทั
มิได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
เกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด กล่าวโดยสรุ ปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 และ
ต้องไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับผลตอบแทนประจําจากบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั อันอาจเป็ นการ ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระ
บริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผถู้ ือหุ ้นทราบโดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื่ องโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั แยกบุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการออก
จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจอย่างไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ และมิได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในส่ วนของการให้
คําแนะนําด้านกฎหมาย การดําเนิ นงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิ บตั ิ ตามมติของ
คณะกรรมการบริ ษทั
8.4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• การประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริ ษทั
• พิจารณากระบวนการสรรหา จํานวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
• การเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
• กําหนดนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
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• พิจารณาให้มีการประกันภัยผูบ้ ริ หาร ให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
• พิจารณาแผนการสื บทอดการดํารงตําแหน่งและกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง ซึ่ งจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการตามลําดับ
• พิจารณากระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการและเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ งจะดําเนินการ
โดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ตามลําดับ
• กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการตามลําดับ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน จึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่ มิได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 ท่าน โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และเพื่ อ ให้ก ารทํา หน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทํางานเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จึงมิได้ดาํ รง
ตําแหน่งประธาน หรื อกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8.4.5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และติดตามดูแลให้คณะ
ผูบ้ ริ หารดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําหลัก
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั
8.4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษ ัท จัด ให้มี กาํ หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกําหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและสามารถเข้าร่ วมประชุมได้
ในเบื้ องต้น บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุ ก 3 เดื อน และจัดให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร ในเดือนที่มิได้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะทําให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
กํากับควบคุม และดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องเพื่อเข้าสู่ วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องและความเห็นของตนเองให้
คณะกรรมการพิจารณา
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ มกรรมการพร้ อมเอกสารประชุ มคณะกรรมการเป็ นเวลา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นาํ แจกในที่ประชุมเพื่อให้นาํ อภิปรายกันในที่ประชุม
ด้วย
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ
โดยทัว่ กัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเชิ ญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั รู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประเมิน
และพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
บริ ษ ัท จัด ทํา ข้อ มู ล การติ ด ต่ อ เช่ น โทรศัพ ท์ อี เ มล์ ที่ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน ให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ
คณะกรรมการสามารถติดต่อข้อมูลที่จาํ เป็ นได้จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ หรื อเลขานุการบริ ษทั และเป็ นการ
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อํานวยความสะดวกให้กบั กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้ติดต่อสื่ อสารกันเองตามต้องการ โดยมิตอ้ งผ่านฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั
8.4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดําเนิ นการประเมินตนเองแล้วส่ วนคณะกรรมการของบริ ษทั ยังมิ ได้
ดําเนินการประเมินตนเอง
8.4.5.6 ค่าตอบแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นจํานวนรวมสําหรับปี
นั้นๆ โดยการจัดสรรเงิ นค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวให้แ ก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อ ยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่ งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประธานเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู้
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดภายใต้แผนงาน
งบประมาณประจําปี ที่ ได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดื อนและโบนัส
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน
8.4.5.7 การพัฒนากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมและให้ความรู้ ซึ่ งอาจเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอกด้วย ในปี 2554 บริ ษทั จัดให้
ผูบ้ ริ หารงานระดับกลางได้รับการอบรมหลักสูตรบริ หารธุรกิจ ของจุฬาลงกรณ์ หลักสู ตรผูบ้ ริ หารงานระดับกลาง และ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตลอดปี โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่ วมจํานวนมาก
ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับเลขานุการบริ ษทั พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และแนะนํา
บริ ษทั แก่กรรมการใหม่
บริ ษทั ยังมิได้จดั ทําแผนการพัฒนาและสื บทอดงาน อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผูบ้ ริ หารตลอดปี
8.5 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะ
นําเสนอสรุ ปรายงานดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิงานภายใต้อาํ นาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ ตามที่ ป รากฏในกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวทางการปฏิ บ ัติ ที่ ดี ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบี ยบอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิ บตั ิหน้าที่โดยผ่านสายงาน
ตรวจสอบภายในซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
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สายงานตรวจสอบภายในได้ให้บริ การแก่หน่ วยงานต่างๆ โดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและ
ปฏิ บ ัติต ามกรอบการปฏิ บ ัติ งานวิช าชี พ ตรวจสอบภายใน ซึ่ ง รวมถึ งจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานในทางวิชาชีพที่เป็ นสากล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็ นลําดับต้นๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจ และเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สายงาน
ตรวจสอบภายในจะทําการประเมิ นผลการควบคุมภายในของหน่ วยงานและกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง และการกํากับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และฝ่ ายบริ หาร
เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญในการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง และ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผตู้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ได้รับการพัฒนาด้วยการส่ งเสริ มผูต้ รวจสอบภายในให้เข้ารับการอบรมและร่ วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพต่างๆ
ตามความเหมาะสม ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี ผูต้ รวจสอบภายใน 3 ท่านที่ สอบได้วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในที่ ได้รับการ
รับรอง (Certified Internal Auditor-CIA)
สรุ ปสาระสํ าคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ ดงั นี้
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทําหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยรับฟั งความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี อิสระของบริ ษทั ฯ อย่าง
ใกล้ชิด วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเชื่อมัน่ ได้วา่ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับเชิญให้เข้าร่ วมทุกครั้ง เพื่อ
รับฟั งข้อเสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในปั ญหาบางประเด็น อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มี
ข้อ เสนอแนะหรื อพบข้อบกพร่ อ งที่ เป็ นสาระสําคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนต่อไป
- สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาลําดับความสําคัญ
ตามความเสี่ ยง โดยคํานึ งถึงข้อกังวลของผูบ้ ริ หารด้วย ในการปฏิบตั ิงานสายงานตรวจสอบภายในจะนําเอา
หลักวิชาการและวิธีการทํางานที่เป็ นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนการกํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และ การควบคุมภายใน นอกจากนั้น ยังมีการให้บริ การด้านการ
ให้คาํ ปรึ กษาแก่ฝ่ายบริ หารตามควรแก่กรณี ผลการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะได้รับรายงานผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณี ที่มีขอ้ สังเกต
หรื อข้อเสนอแนะที่มีสาระสําคัญ หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ในทันที พร้อมกับรายงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเพื่อการพิจารณาสั่งการแก้ไขโดยด่วนต่อไป
- ในการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบภายในได้มี การกําหนดนโยบายและดําเนิ นมาตรการเพื่อ
ควบคุ มคุ ณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง มี การควบคุ มดูแลงานอย่างใกล้ชิด และเมื่ อเสร็ จสิ้ นการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง ผูต้ รวจสอบภายในจะประชุมร่ วมกับผูร้ ับบริ การ รวมทั้งผูบ้ ริ หารผูค้ วบคุมดูแลสายงาน

- 47 -

นั้น รวมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อนํามาปรับปรุ ง
คุณภาพของงานต่อไป
- สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดําเนิ นการแก้ไข โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานตามปกติ
ปั ญหาหรื อข้อสังเกตบางประการจากการตรวจสอบที่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข สายงานตรวจสอบภายในก็จะทําการติ ดตามผลภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม พร้ อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผูบ้ ริ หารระดับสูงทราบความคืบหน้าเป็ นระยะๆ ตามสมควร
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
คือ ดร. ศิริการเจริ ญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ) นายพิชยั วาศนาส่ ง และ นายจอห์น ทอมพ์สัน โดยมี นาง
ฉันทนา สื บสิ น ผูอ้ าํ นวยการสายงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งกฎหมายระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจําปี และงบการเงิน
ระหว่ า งกาล การควบคุ ม ภายใน รวมทั้ง ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ ัน อาจเกิ ด ขึ้ นได้ นอกจากนั้ นแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน
แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูลที่ได้รับ สรุ ปได้
ว่า การจัดทํางบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปรวมทั้งข้อกําหนดในทาง
กฎหมายต่างๆ
อนึ่ ง จากการที่บริ ษทั ฯ ได้รับเอามาตรฐานการบัญชีเรื่ อง “ผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้ ซึ่ งมีผลตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 โดยบริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งยอดผลกระทบที่เกิดจากการนี้ กบั ยอดยกมาต้นงวดของบัญชีกาํ ไรสะสม
ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่ องของการ
คํานวณภาระผูกพัน ซึ่ งดําเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางสถิติที่เป็ นอิสระ รวมทั้งการเตรี ยมการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชีน้ ี และเห็นว่าผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนจากการนี้ไม่ถือว่าเป็ นสาระสําคัญ
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่ารายการที่
เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นธรรม ทั้งในด้านเงื่อนไขและราคา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึ งเสนอแนะให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ นํางบการเงิ นและงบการเงินรวม
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่ ว มกับ สายงานตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก ได้ส อบทาน
ประสิ ทธิ ภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และมี ความเห็ นว่า การควบคุ มภายใน
โดยทัว่ ไปเหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั
คณะกรรมการตรวจสอบฯ กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดย
ผ่านทางสายงานตรวจสอบภายในโดยได้รับการสนับสนุนจากเลขานุการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงาน
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึ กษาหารื อประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส บริ ษทั ฯ มิ ได้มีการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่างๆ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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นอกจากการสอบทานรายงานที่ได้รับจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในงบประมาณ
และแผนการตรวจสอบประจําปี 2555 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กาํ กับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการนําเอาคําแนะนําของสายงานตรวจสอบภายในไปลง
มือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิ ทธิ ผล และคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้คาํ แนะนําที่เหมาะสมและสนับสนุ นให้ผตู้ รวจสอบได้รับการพัฒนา
และฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสายงานตรวจสอบภายใน ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากคณะผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบตั ิงานได้อย่างไม่มีขอ้ จํากัดใดๆ ซึ่ งทําให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เนื่องจากผลปฏิบตั ิงานในอดีตของผูส้ อบบัญชีเป็ นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอ
แต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3315 และ/หรื อนางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3844
ของบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี พ.ศ. 2555 โดยเมื่อคํานึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริ มาณงานและต้นทุนใน
การให้บริ การในปี ที่กาํ ลังจะมาถึงเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ผสู้ อบบัญชีเสนอมาดังรายละเอียดที่นาํ เสนอในการประชุมผู้
ถือหุ น้ สามัญประจําปี นั้น เป็ นจํานวนที่เหมาะสม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมอย่างเป็ นทางการ 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบ
การเงิ นรายไตรมาสและงบประจําปี พร้ อมทั้งหารื อถึงประเด็นที่ พบจากการตรวจสอบบางประเด็นกับผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จดั ให้มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการ
ส่ ว นตัว โดยที่ ไ ม่ มี ผูบ้ ริ ห ารท่ า นใดเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ย และโดยที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังคงส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับกิจการของบริ ษทั
รายงานการเข้ าร่ วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สํ าหรับปี พ.ศ. 2554 เป็ นดังนี้
การประชุม
วันที่

1

2

3

4

17 ก.พ.

10 พ.ค.

5 ส.ค.

4 พ.ย.

รวม

ร้ อยละ

ดร.ศิริ การเจริ ญดี

1

1

1

1

4

100

นายพิชยั วาศนาส่ ง
นายจอห์น ทอมพ์สัน

1
-

1
1

1
1

1

3
3

75
75

ผูร้ ่ วมประชุม

(ดร. ศิริ การเจริ ญดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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10. บุคคลทีม่ ีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่ างกัน
10.1 ชื่อบุคคลและลักษณะความสั มพันธ์
- - ไม่มี - 10.2 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในปี 2554 บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ บริ ษทั มีนโยบายการกําหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “แอล” “แอล เดคคอเรชัน่ ” “มาร์ธ่า สจวร์ ต ลิฟวิ่ง”
และ “ไซแอนซ์ อิลสั เตรเต็ด”
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 23.4 และ 0.6 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้ อโฆษณาจาก บริ ษทั มูลค่า 0.1 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 0.1 ล้านบาทจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั มูลค่า 6.0 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 6.0 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
2. บริษัท โพสต์ -ไอเอ็ม พลัส จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “แมรี แคลร์”
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49 และบริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด
ถือหุน้ ร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 4.0 และ 0.3 ล้านบาท
ตามลําดับ
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน
ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กบั บริ ษทั มูลค่า 16.1 ล้านบาท
ซื้ อโฆษณาผ่านสิ่ งพิมพ์และโทรทัศน์จากบริ ษทั มูลค่า 11.9 และ 57.5 ล้านบาท
ตามลําดับ
ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั มูลค่า 6.1 ล้านบาท
รับบริ การจัดการจากบริ ษทั มูลค่า 0.6 ล้านบาท
นโยบายการกําหนดราคา
MLR สําหรับดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ราคาตามสัญญาสําหรับโฆษณาทางโทรทัศน์
และค่าบริ การจัดการ ส่ วนรายการอื่นเป็ นไปตามราคาตลาด
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4. บริษัท โพสต์ -เอซีพี จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
5. บริษัท แฟลช นิวส์ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ความสัมพันธ์
รายการระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา

ผลิตและจําหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70
จําหน่ายนิตยสารและขายโฆษณาให้กบั บริ ษทั มูลค่า 15.2 และ 0.2 ล้านบาท
ตามลําดับ
ซื้ อโฆษณาจาก และ บริ ษทั มูลค่า 0.2 ล้านบาท
เช่าสํานักงานจากบริ ษทั และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 0.1 ล้านบาท
ราคาตลาด
ผลิตรายการวิทยุ
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
ดอกเบี้ย 0.1 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั หุน้ มูลค่า 0.6 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
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11. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
11.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
11.1.1 ตารางแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน และ Common Size Ratio
งบดุลรวม
ณ 31 ธันวาคม
%ต่อ ปี 2552
%ต่อ ปี 2553
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ งสิ นทรัพย์
รวม ใหม่)
รวม

ปี 2554

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด
-ส่ วนที่ถึงกําหนดไถ่ถอนภายใน
หนึ่งปี
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
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 2551
%ต่อ
สิ นทรัพย์
รวม

64.3
-

3.4
-

60.5
-

3.2
-

71.0
-

4.0
-

71.4
-

3.5
-

457.7
121
69.2
712.2

24.5
6.5
3.7
38.1

434.3
98.4
2.6
55.2
651.0

23.1
5.2
0.2
2.9
34.6

340
83.0
36.0
530.0

18.0
5.0
2.0
29.0

352.1
235
46.1
705.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

933.8
53.5
168.5
1,155.8
1,868.0

50
2.9
9.0
61.9
100.0

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
3.0
21.0
8.0 118.0
71.0 1,324.0
100.0 2,029.0

58.5
0.6
6.1
65.2
100.0
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17.4
11.6
2.3
34.8

งบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม (ต่ อ)
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2551 %ต่อ
%ต่อ
ปี 2552
ปี 2554 %ต่อ ปี 2553 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่)
รวม
รวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
50.6
เจ้าหนี้การค้า
162.1
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
122.5
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
1.0
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
78.8
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
10.2
เจ้าหนี้อื่น
59.7
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าสมาชิกรอตัดบัญชี
69.6
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้บริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
87.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน
641.6
หนี้สินระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูถ้ ือหุน้ ส่ วน
5.9
น้อยของบริ ษทั ย่อย
เงินกูร้ ะยะยาว – สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
350
สํารองผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
3.9
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
71.5
รวมหนี้สินระยะยาว
431.3
รวมหนี้สิน
1,072.9

2.7
8.7

575.0
108.1

30.6
5.7

570.0
90.0

30.0
5.0

562.0
85.0

27.8
4.3

6.6

80.0

4.3

108.0

6.0

100.0

4.9

0.1
4.2
0.6
3.2
3.7

72.2
8.0
22.7
73.4

3.8
0.4
1.2
3.9

53.0
5.0
21.0
69.0

3.0
0
1.0
4.0

59.0
6.0
23.0
79.0

2.9
0.3
1.1
3.9

4.6
76.7
34.4 1,016.1

4.1
54.0

56.0
972.0

3.0
52.0

59.0
973.0

2.9
41.5

0.3

5.9

0.3

-

-

-

-

18.7
-

22.5
-

1.2
-

103.0
-

6.0
-

150.0
-

7.4
-

0.2
3.8
23.0
28.4
57.4 1,044.5

1.5
55.5

103.0
1,075.0

6.0
94.0

150.0
1,123.0

7.4
55.5
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งบดุลรวม (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2551 %ต่อ
%ต่อ
ปี 2552
ปี 2554 %ต่อ ปี 2553 %ต่อ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (ปรับปรุ ง- สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม
ใหม่)
รวม
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติ
ธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

500.0

26.8

500.0

26.6

500.0

27.0

500.0

24.7

-

-

-

-

-

-

-

-

50.5
241.2

2.7
12.9

50.5
285.3

2.7
15.2

50.0
227.0

3.0
12.0

50.0
356.0

2.5
17.3

0.2
42.6 835.8
100.0 1,880.3

44.5
100.0

777.0
1,852.0

42.0 906.0
100.0 2,029.0

44.5
100.0

3.5
795.2
1,868.0
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งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

% ต่อ ปี 2553
รายได้
รวม

ปี 2554

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
กําไรต่อหุน้ (บาท) *

ปี 2552
(ปรับปรุ งใหม่)

% ต่อ
รายได้
รวม

1,963.3
30.8
1,994.1

98.5 1,815.1
1.5 35.4
100.0 1,850.5

98.1
1.9
100.0

(1,332.8)

(66.8) (1,265.1)

(529.9)
(1,862.7)
131.8

(26.6) (466.6)
(93.4) (1,731.7)
6.6 118.8

1,610.0
22.0
1,632.0

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2551 % ต่อ
รายได้
รวม

% ต่อ
รายได้
รวม
99.0
1.0
100.0

1,817.0
41.0
1,858.0

97.8
2.2
100.0

(68.4) (1,236.0)

(76.0) (1,222.0)

65.8

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

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

30.7
96.5
3.5

-

-

-

-

-

-

(6.0)

0.3

131.8

6.6

118.8

6.4

(98.0)

(6.0)

59.0

3.2

(24.6)
(53.1)
(3.5)
50.6
0.10

(1.2)
(2.7)
(0.2)
2.5

(22.1)
(18.4)
4.9
83.2
0.17

(1.2)
(1.0)
0.3
4.5

(27.0)
27.0
(98.0)
(0.20)

(2.0)
2.0
(6.0)

(28.0)
(19.0)
12.0
0.02

1.5
1.0
0.7

* จํานวนหุ น้ สามัญ 500 ล้านหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ )
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11.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน ( ข้อมูลสําหรับปี 2554)
1. อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
1.2 อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio)

1.11
0.92

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)

16.23
85
2.10
1.05

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)

57.43
5.21

%
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)

2.54
6.87
2.71
6.36

%
%
%
%

11.1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ปี 2554
284.7
218.6
66.1

ปี 2553
237.9
203.6
34.3

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

150.2
59.7
90.5

123.6
51.1
72.5
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(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2552
ปี 2551
227.5
268.8
196.8
229.2
30.7
39.6
110.1
44.0
66.1

128.7
59.1
69.6

บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2554
46.8
43.4
3.4

ปี 2553
46.3
42.3
4.0

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2552
ปี 2551
40.7
60.4
45.7
52.4
(5.0)
8.0

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

27.6
38.5
(10.9)

26.7
41.0
(14.3)

18.1
36.4
(18.3)

ปี 2554
176.8
90.6
86.2

ปี 2553
167.0
115.5
51.5

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2552
ปี 2551
160.3
165.1
116.4
147.7
43.9
17.4

95.0
32.5
62.5

95.7
29.4
66.3

16.7
30.0
(13.3)

บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

78.2
28.5
49.7

89.4
29.4
60.0

บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2554
61,169
52,485
8,684

ปี 2553
60,494
57,227
3,267

(หน่วย : บาท)
ปี 2552
ปี 2551
60,986
61,648
57,492
106,282
3,494
(44,634)

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

169,146
101,275
67,871

109,259
50,072
59,187

105,992
50,072
55,920
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151,282
98,856
52,426

บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
ปี 2554
164.7
157.6
7.1

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2553*
95.2
106.1
(10.9)

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2551*
ปี 2552*

สิ นทรัพย์รวม
65.3
53.7
หนี้สินรวม
59.1
54.6
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
6.2
(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 2554

ปี 2553

1.59
0.10
0.09

1.67
0.17
0.05

ปี 2552
1.56
(0.20)
0.06

(หน่วย : บาท)
ปี 2551
(ปรับปรุ งใหม่)
1.81
0.02
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 2554 % + / - ปี 2553 % + / - ปี 2552
1,868
-0.6 1,880 +3.01 1,825
1,073 +2.78 1,044
-2.88 1,075
1,963 +8.15 1,815 +12.73 1,610
1,863 +7.56 1,732
+0.1 1,731
54 -30.77
78 +179.59 (98)
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(หน่วย : ล้านบาท)
% + / - ปี 2551 % + / -10.05 2,029 +11.05
-4.36 1,124 +24.20
-11.39 1,817 +3.37
-3.08 1,786 +4.75
-853.85
13 -64.22

งบการเงินบริ ษทั

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ปี 2554 % + / - ปี 2553 % + / - ปี 2552
1,696 -2.14 1,733 -1.70 1,763
976 +2.85
949 -7.32 1,024
1,563 +2.63 1,523 +11.74 1,363
1,545 +3.83 1,488 -2.04 1,519
30 -57.14
70 +176.92
(91)

(หน่วย : ล้านบาท)
% + / - ปี 2551 % + / -8.65 1,930 +10.0
-4.30 1,070 +19.6
-13.62 1,578 -3.43
-1.36 1,540 -3.33
-375.8
33 +1.59

11.5 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมธุรกิจ
ภายหลังการสิ้ นสุ ดความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพมหานครในช่วงเดื อนเมษายน และพฤษภาคม
2553 ยอดโฆษณาทั้งหนังสื อพิมพ์ และนิตยสารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดขายสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากสถานการณ์ น้ ําท่ ว มในช่ ว งไตรมาสที่ สี่ ข องปี 2554 ลูก ค้า ได้ย กเลิ ก และเลื่ อ นการจองโฆษณาใน
หนังสื อพิมพ์ต้ งั แต่ปลายเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังใช้จ่ายเงินจํานวนรวม
ประมาณ 5 ล้านบาท ในการป้ องกันภัยนํ้าท่วมทั้งที่สํานักงานใหญ่ คลองเตย และศูนย์การพิมพ์และจัดจําหน่ายถนน
บางนา-ตราด บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสพอุ ท กภัย รวมถึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนัก งานและตัว แทนจํา หน่ า ย
หนังสื อพิมพ์ที่ประสพอุทกภัย
ยอดขาย
รายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้น 40.1 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.6 จาก 1,523.4 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น
1,563.4 ล้านบาทในปี 2554 รายได้จากการขายและบริ การรวมเพิ่มขึ้น 148.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.2 จาก 1,815.1
ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 1,963.3 ล้านบาทในปี 2554 รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้การขายโฆษณาดิสเพลย์
ของหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสื อพิมพ์ M2F รายได้โฆษณาจากธุ รกิจโทรทัศน์ การขยายตัวของการโฆษณา
ดิสเพลย์ในนิตยสาร และรายได้โฆษณาโทรทัศน์จากการร่ วมผลิตรายการข่าวซึ่ งดําเนินงานเป็ นปี ที่สอง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
ต้นทุ นการขายและบริ การเพิ่มขึ้ น 29.4 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 2.7 จาก 1,087.7 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น
1,117.0 ล้านบาทในปี 2554 ต้นทุนการขายและบริ การรวมเพิ่มขึ้น 67.7 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5.4 จาก 1,265.1 ล้าน
บาทในปี 2553 เป็ น 1,332.8 ล้านบาทในปี 2554 การใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์และต้นทุนกระดาษหนังสื อพิมพ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.2 และ 10.8 ตามลําดับ เนื่องมาจากการออกหนังสื อพิมพ์ M2F ในเดือนตุลาคม ราคากระดาษหนังสื อพิมพ์ที่
ใช้ในปี 2554 มี ราคาเฉลี่ ย 631 เหรี ยญสหรั ฐต่อตัน เปรี ยบเที ยบกับราคาเฉลี่ย 608 เหรี ยญสหรั ฐต่อตันในปี 2553
บริ ษทั จ่ายค่าสนับสนุ นการดําเนิ นการร่ วมผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์เต็มปี ในปี นี้ เปรี ยบเทียบกับแปดเดือนในปี
2553
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 8.7 ล้านบาทหรื อร้อยละ 4.0 จาก 219.6 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 228.3 ล้านบาท
ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น 19.9 ล้านบาทหรื อร้อยละ 11.0 จาก 180.2 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 200.0
ล้านบาทในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้น 32.2 ล้านบาทหรื อร้อยละ 13.6 จาก 236.0 ล้านบาทในปี 2553
เป็ น 268.2 ล้านบาทในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวมเพิม่ ขึ้น 31.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.5 จาก 230.6 ล้านบาท
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ในปี 2553 เป็ น 261.7 ล้านบาทในปี 2554 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเปิ ดตัวและค่าใช้จ่ายใน
การแจก M2F และต้นทุนการผลิตในการร่ วมผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์เต็มปี ในปี นี้ เปรี ยบเทียบกับแปดเดือนในปี
2553

ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั มีผลกําไรรวมก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 10.8 จาก 96.7 ล้านบาทในปี 2553
เป็ น 107.2 ล้านบาทในปี 2554
แม้วา่ บริ ษทั มีผลกําไรรวมก่อนภาษีเงินได้สูงขึ้นแต่ผลกําไรรวมหลังภาษีเงินได้ลดลง 32.6 ล้านบาทหรื อร้อย
ละ 39.2 จาก 83.2 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 50.6 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ในปี 2554 อัต ราภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 25 เป็ นร้ อ ยละ 30 เนื่ อ งจากบริ ษ ัท หมดสิ ท ธิ
ประโยชน์การลดหย่อนภาษี บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาทในปลายปี 2553
และแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนในปี 2553 โดยแสดงหักจากภาษีเงินได้
ปลายปี 2554 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 23 ใน
ปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลง จํานวนรวม 20.6 ล้านบาท และแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี 2554 โดยแสดงภาษีเงินได้เพิ่มสูงขึ้น
สภาพคล่อง
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลงทุ นในการซื้ ออุปกรณ์ถ่ายโทรทัศน์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นจํานวนเงิน 58.3 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ 48.9 ล้านบาท ในปี 2553
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายคืนเงินกูย้ มื เป็ นจํานวน 154 ล้านบาท ในปี 2554 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นการในปี
2553 เป็ นจํานวนเงิน 45 ล้านบาท บริ ษทั มิได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2554 เนื่องจากเกิดสถาณการณ์น้ าํ ท่วมใน
ไตรมาสที่สี่ของปี
11.6 ผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.6.1 ผูส้ อบบัญ ชีที่ไ ด้รับ ความเห็น ชอบจากบริ ษ ทั สํานัก งาน เอิน ส์ ท แอนด์ ยัง จํา กัด สํา หรับ งบ
การเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
11.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ต่องบการเงินของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ได้ให้ความเห็ นใน
รายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
11.6.3 นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้ :การรับรู ้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ 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 งพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาได้ออกจําหน่ายแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อ าจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ น จากลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตและสภาวะตลาดในขณะนั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่า
กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุย้ การผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าที่ลา้ สมัยหรื อเคลื่อนไหวช้า
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุน
สุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค ํา นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 ถึง 15 ปี
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ
4 และ 5 ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์
นั้นเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 ถึง 10 ปี
สิ ทธิ การใช้อุปกรณ์
ตามอายุของสัญญาร่ วมผลิตรายการข่าว (1 ถึง 2 ปี )
ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ที่ ย งั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ทั ย่อ ยจะไม่ มี กาํ ไรทางภาษี เพี ย งพอต่อ การนําสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ท้ ังหมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั หรื อบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั
ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้
งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่าหาก บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ซ้ื อสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันสิ้ นสุ ด
ของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงิ นที่ จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
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เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ภาระสําหรั บ เงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ายให้แ ก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ตได้เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรั พยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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11.6.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.6.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
ชื่อบริ ษทั
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1
บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
2
บริ ษทั โพสต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล มีเดีย จํากัด บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
3
บริ ษทั โพสต์-เอซี พี จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
4
บริ ษทั โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
5
บริ ษทั จ๊อบ จ๊อบ จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
6
บริ ษทั โพสต์ นิวส์ จํากัด
(โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,215,000
370,000
240,000
230,000
50,000
255,000
2,360,000

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)

ชื่อผูส้ อบบัญชี

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

11.7 ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่ อบริษัทฯและบริษัทย่อย
- - ไม่มี - -

12. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
12.1 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจําและยอดคงค้ าง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจําได้แก่
- ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ยอดคงค้างกับสถาบันการเงิน : ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั มียอดเงินกูย้ มื คงค้างรวม 400.6 ล้านบาท
12.2 ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องทีอ่ าจมีผลกระทบต่ 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

64

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

นายเกรี ยงไกร กาญจนโภคิน
กรรมการ

49

นายคว๊อก คูน เอียน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
กรรมการบริ หาร

56

-อนุปริ ญญาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-DIRECTORS
ACCREDITATION 2005
-Finance for non finance
director (FND) 2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม
ประเทศอังกฤษ

นางสาวคว๊อก ฮุย ควอง
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

นายจอห์น ทอมพ์สนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

34

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี East Asian
Studies มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริ กา

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

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

-

-

-

พี่ของนางสาว
คว๊อก ฮุย ควอง

-

-

น้องของนาย
คว๊อก คูน เอียน

-
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ช่วงเวลา

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

2553-ปั จจุบนั
2554- ปัจจุบนั
2553- ปัจจุบนั
2553- ปัจจุบนั
2549-2550

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการลัง
2544-2549
ผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย
2544- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
กพ.2554-ปั จจุบนั กรรมการ
2553 – 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ
2548 – 2551
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานอาราทิส
กรรมการ
2548-ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วม
2544 – 2547
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2542 – 2544
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ.คอม-ลิงค์
บจ.ปรี ยธิ ดา
บจ.ไทยเอเชีย แปซิ ฟิก บริ วเวอรี่

2542 - ปั จจุบนั
2552- ปัจจุบนั
2551- ปัจจุบนั
2550- ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานบริ หาร
กรรมการ

2543 – 2551
2521- ปัจจุบนั

ประธานบริ หาร
กรรมการ

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.แชงกรี -ลาโฮเต็ล(ประเทศไทย)
บจ.แชงกรี -ลา เอเชีย
บจ. วิลมาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งค์โปร์ )
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)
บจ. เคอร์รี่ โฮลดิงส์ (ฮ่องกง)

2552 - ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
กรรมการบริ หาร

บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)

2548 - ปั จจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2548- 2550
2542- 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
หัวหน้าส่ วนตลาดทุน/กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอนทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์)
บลจ. ทีเอ็มบี แมคควอรี
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

บจ.ปรี ดีประภา
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ.แฟมมิลี่ โนฮาว
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บมจ.อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
บจ. อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี่
บจ. อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี่

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บจ. เอสซีเอ็มพีกรุ๊ ป (ฮ่องกง)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ

52

นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี่
กรรมการและ
กรรมการบริ หาร

44

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(การจัดการ) 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

โรงเรี ยนสตรี เซนต์ แคร์
ฮ่องกง

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

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

2535 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2546 - 2552

ตําแหน่ง

2545 – 2551
2545 – 2549
2544 – 2550

กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานกรรมการ
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการ Board of Trustees
กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กพ.2554-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร
มค.2554-ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายพิชยั วาศนาส่ ง
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

82

-ปริ ญญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร์
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช

-

2543 - ปั จจุบนั

-

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

2551- 2554

2548 – 2551
2542 – 2551
2536 – 2551
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กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ที่ปรี กษาคณะกรรมการ
สมาชิก
ที่ปรึ กษา
กรรมการ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
Bangkok Bank (China) Co., Ltd.
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
Singapore Management University

บมจ. การบินไทย
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
บจ.วีซ่า อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน)

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บจ.เอสซี เอ็มพีกร๊ ป (ฮ่องกง)
บจ.ปั กกิ่ง ครอสไลท์ แอดเวอร์ไท
ซิ่ ง (จีน)
บจ.ไมซิ น แอดเวอร์ไทซิ่ ง คอมมู
นิ เคชัน่ ปักกิ่ง (จีน)
บจ.เอสซี เอ็มพี เฮิร์ทส์ พับลิเคชัน่
(ฮ่องกง)
บจ.เซียงไฮ ฮู หยิง แอดเวอร์ไทซิ่ ง
(จีน)
บจ.เซาว์ไชน่ามอนิ่ง โพสต์
(สิ งคโปร์ )
บจ.เว็ลธิ ฮาร์ เบอร์ อินเวอร์สเมนท์
(ฮ่องกง)
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

นายปราโมช รัฐวินิจ
กรรมการอิสระ

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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

61

-ปริ ญญาโทนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนี ยบัตรวิทยาลัย
ตลาดเงินตลาดทุนรุ่ น 5
-ประกาศนี ยบัตรการเมือง
การปกครอง รุ่ น 8 สถาบัน
พระปกเกล้า
-ประกาศนี ยบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น44
-ปริ ญญาบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักรไทย
-ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

57

ดร.วิษณุ เครื องาม
กรรมการอิสระ

60

ดร. ศิริ การเจริ ญดี
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

63

-ปริ ญญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ นิ ติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโทนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนี ย
เบคร์ กเล่ย ์ สหรัฐอเมริ กา
-เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานัก
อบรมศึกษากฏหมายแห่ ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
-ประกาศนี ยบัตร วิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร
- DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP68/2008) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
-ปริ ญญาเอก เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยโมนาช
ประเทศออสเตรเลีย
-AUDIT COMMITTEE
(ACP6/2005)
-DIRECTORS
CERTIFICATION
(DCP60/2004)
-DIRECTORS
ACCREDITATION
( DAP 4/2003)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

2553-ปั จจุบนั
2552-กย.2554
2548-2550

5.07

-

-

-

กรรมการอิสระ
ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ
ประจํา
อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์

2537 - ปั จจุบนั

-

-

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พย.2554-ปั จจุบนั กรรมการ
2551- ปั จจุบนั
กรรมการ

2532 – ปัจจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-2554
2551-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั
2549 – 2551
2545 – 2549
2536 – 2545
2535 – 2543

2542 - ปั จจุบนั

2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
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กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกรรมการผลตอบแทน
รองประธาน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการการ
ลงทุน (2553)

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. โพสต์ พับลิชชิง
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์
บจ.โพสต์-เอซี พี
บจ.โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีเดีย
บจ. โพสต์-ไอเอ็ม พลัส
บจ.วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.เสริ มสุ ข
บจ.นามยง เทอมินอล
กลุ่มเซ็นทรัล
บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน่
บมจ.เงินทุนกรุ งเทพธนาทร
บมจ.หลักทรัพย์ บีฟิท
บมจ.ล็อกซ์เล่ย ์
บมจ.ศิคริ นทร์

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. ประสิ ทธิ์ พฒั นา
บมจ. อินโดรามา โพลิเมอร์ส
บจ.ทริ ส คอร์ปอเรชัน่

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ดร. ศิริ การเจริ ญดี (ต่อ)

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร
-

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2546 - ปัจจุบนั

2553-ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ คณะกรรมการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการดําเนิ นงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
รองประธาน และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (2553)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการ

2550 – ปัจจุบนั
2547-2550

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2543 – ปัจจุบนั
2542 – ปั จจุบนั

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรอง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ

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

นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
กรรมการ

44

69

49

-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 การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-DIRECTORS
ACCREDITATION
(DAP 66/2007)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

0.05

13.49

สมรสกับ
บุตรสาวนาย
สุ ทธิเกียรติ
จิราธิ วฒั น์

บุตรสาวสมรส
กับนายศุภกรณ์
เวชชาชีวะ

2552-ปั จจุบนั

2525 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั

2.12

-

2549 – ปั จจุบนั
2548 – 2552

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
และนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

2542 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั
2531 - 2548

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ การถือหุ น้ ในบริ ษทั ใช้สดั ส่ วน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 ที่มา บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกํากับการบริ หาร
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

กระทรวงการคลัง

บมจ. นํ้ามันพืชไทย
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต

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

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
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บมจ.โพสต์ พับลิชชิง
บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี
บจ. คริ สตัลเจด เรสเตอรองท์ / บจ.
คริ สตัลเจด-มายเบรด/ บจ.คริ สตัล
เจด คอนเฟ็ กชัน่ เนอร์รี่/
บจ.คริ สตัลเจด
ราเมนเสี่ ยวหลงเป่ า(ประเทศไทย)
บจ. เอมซี โบรคเกอร์
บมจ.เมโทรรี ซอร์สเซส
บจ.ศรี กรุ งวัฒนา

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

บมจ. โพสต์
พับลิชชิง

บจ. โพสต์
อินเตอร์เนชัน่
แนล มีเดีย

บจ.โพสต์เอซีพี

//
//
//

/
/
/
/

/
/
/

บจ.โพสต์- บจ. จ๊อบ จ๊อบ
ไอเอ็ม พลัส

/
/
/
/

บจ. แฟลช
นิวส์

บจ.โพสต์
นิวส์

/
/

X

/
/
/

/

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อยและกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน

ชื่อบริ ษทั ย่อย
ชื่อกรรมการ
นายสุ ทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
นายภัค เพ่งศรี
นางสิรี อุดมฤทธิรุจ
นางสาวจูลี่ เชอร์บอร์น
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
นางปราณี บุญศิริพนั ธ์
นายสุรศักดิ์ มุขประดับ
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม

หมายเหตุ
/
X
//

บจ. โพสต์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล มีเดีย
/
/
/
/
/

บจ.โพสต์-เอซีพี
/
/
/

บจ.โพสต์ไอเอ็ม พลัส
/
/
/
/
/

บจ. จ๊อบ จ๊อบ

บจ.โพสต์
นิวส์

/
/
/
/

/
/
/
/
/

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
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