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ส่วนที 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
การเติบโตของรายไดห้ยดุชะงกัลงในช่วงปีทีผ่านมา  โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความผนัผวนทางธุรกิจอนัเป็น

ผลเนืองมาจากราคานํามนัในตลาดโลกทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม  ในสถานการณ์ทีซบเซาเช่นนีรายได้
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต  ์ และโพสต ์ทูเดย ์ถึงแมจ้ะไม่มียอดตวัเลขเพิมขึน  แต่ก็ยงัสามารถแสดงผลประกอบการที
ดีกวา่ผูป้ระกอบการรายอืนในวงการสือสิงพิมพด์ว้ยกนั 

ในขณะเดียวกนั  ราคาของกระดาษหนงัสือพิมพก์็ถีบตวัสูงขึนเป็นอยา่งมาก  ทาํใหย้อดตน้ทุนในการซือกระดาษ
เพิมขึนกวา่ร้อยละ 25  

ฝ่ายบริหารไดอ้อกมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายทวัทงับริษทัฯ ควบคู่ไปกบันโยบายปรับปรุงโครงสร้างของพนกังาน  
ซึงแมว้า่จะทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงในปีทีผา่นมา  แต่ก็ใหผ้ลลพัธ์ทีดีขึนในปี พ.ศ. 2549 และปีต่อ ๆ ไป 

ยอดจาํหน่ายของหนงัสือพิมพท์งั 2 ฉบบั  เพิมขึนอยา่งมาก  โดยเฉพาะยอดขายของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตที์
เพิมสูงขึนเป็นประวติัการณ์  ในขณะเดียวกนัเราก็เชือว่า  หนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์มียอดขาย  และยอดผูอ่้านเป็นอนัดบั
หนึงในกลุ่มหนงัสือพิมพธุ์รกิจ  จึงนบัเป็นความสาํเร็จทีน่าพอใจเป็นอยา่งยงิ 

ในดา้นการก่อสร้างโรงพิมพใ์หม่บนถนนบางนา-ตราดนนั  มีความคืบหนา้  และจะแลว้เสร็จภายในกลางปี พ.ศ. 
2549  บริษทั ฯ คาดวา่จะสามารถเปิดดาํเนินการโรงพิมพที์พร้อมดว้ยเครืองพิมพที์ความเร็วสูง  และคุณภาพเป็นเยยีม ก่อน
สินปี พ.ศ. 2549 

สาํหรับปี 2549 บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกุม โดยเฉพาะพนกังาน และการระดมแนวความคิด
ใหม่ในการเพิมรายได ้ซึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ปี พ.ศ.2549 อยา่งมนัใจ 
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ส่วนที 2 
บริษัททีออกหลกัทรัพย์ 

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

และงานบริการการพิมพ ์
ทีตงัสาํนกังาน : 136  อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์   : ( 662 ) 240 - 3700 
โทรสาร    : ( 662 ) 240 - 3790 
ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ : 500,000,000 บาท 
เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 232 
Home Page   : www.bangkokpost.com 
 

1.  ปัจจัยความเสียง 
ปัจจยัความเสียงทีนยัยะสาํคญัต่อบริษทัฯ จะขึนอยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี 
1. วตัถุดิบ 

ธุรกิจหลกัของบริษทั ฯ คือ การผลิตหนงัสือพิมพ ์  ดงันนั กระดาษหนงัสือพิมพจึ์งเป็นวตัถุดิบสาํคญัของ
ธุรกิจ  แต่เนืองจากราคาของกระดาษมกัจะมีการเปลียนแปลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด  บริษทั ฯ จึงไดมี้
การติดตามและวางแผนการจดัซือล่วงหนา้  รวมทงัเก็บกระดาษไวใ้นคลงัสินคา้ในปริมาณทีเหมาะสม  จึงทาํให้
สามารถลดความเสียงในดา้นนีลงไปได ้
2.     ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

การทีบริษทั ฯ มีความเสียงในดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศนนั  สืบเนืองมาจากการลงทุนซือ
วตัถุดิบและเครืองจกัรในสกลุเงินต่างประเทศ  แต่บริษทั ฯ ไดป้้องกนัความเสียงไวแ้ลว้  โดยการทาํสัญญาซือ
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

3.     ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 
ความเสียงจากอตัราดอกเบียทีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดนนั  จะส่งผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานและกระแสหมุนเวยีนเงินสดของบริษทัฯ  ความเสียงจากอตัราดอกเบียนี  สืบเนืองมาจากบริษทั ฯ 
ไดกู้ย้มืเงินเพือมาลงทุนในการขยายกาํลงัการผลิต  อยา่งไรกต็ามบริษทั ฯ มีความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียใน
ระดบัตาํ  เพราะหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสนั  อีกทงับริษทั ฯ ยงัไดมี้ขอ้ตกลงอตัรา
ดอกเบียกบัธนาคารไวล่้วงหนา้แลว้ 
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4.     การใหสิ้นเชือ 
บริษทั ฯ มีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวขอ้งกบัลกูหนีการคา้เป็นส่วนใหญ่  อยา่งไรกต็าม การทีบริษทั 

ฯ มีนโยบายการใหสิ้นเชืออนัรอบคอบ  ประกอบกบัฐานของลกูหนีการคา้ทีหลากหลาย  บริษทั ฯ จึงไม่คาดหวงั
ทีจะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หนีการคา้ 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ความเป็นมา 

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

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

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

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

 
ในกลางปี 2540 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างการดาํเนินงานเพือรองรับกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึน 

โดยมีการหยดุการดาํเนินงานแผนกยอ่ยๆของกิจการ และมีพนกังานบางส่วนตอ้งออกจากงานก่อนสินปี 
 
ปี 2541 บริษทัฯไดปิ้ดแผนกแมก็กาซีน และขายหุน้ในบริษทัร่วมทุน "บจก. บางกอกโพสต ์แอนด ์มาร์ติน คลินซ์ 

แอนด ์แอสโซซิเอทส์" รวมทงัการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย "อลัลายด ์นิวสเพเพอร์" ดว้ย 
 
ในกลางปี 2542 โครงการติดตงัระบบการจดัหนา้หนงัสือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยงการทาํงานในส่วน

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

 
เดือนพฤศจิกายนของปี 2543 บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั เวบ็ แอดไวซอรี จาํกดั เพือสร้างเวบ็ไซทด์า้นการเงิน

แห่งแรกในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกกิจการในปลายปี 2544 
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ในระหวา่งปี 2544 บริษทัฯ มีความพยายามทีจะเขา้สู่ตลาดโฆษณาสมคัรงาน จึงไดเ้ริมผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร
ชีวติงานขึนมา  แต่กไ็ม่ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งทาํใหห้ยดุการผลิตในเดือนมกราคม 2545 

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

 
ในช่วงปลายปี 2545 บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการขยายธุรกิจเพิม คือ ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัฉบบั

ภาษาไทยฉบบัใหม่  โดยในไตรมาสสุดทา้ย บริษทัฯไดรั้บพนกังานใหม่สาํหรับกองบรรณาธิการโพสต ์ทูเดย ์และในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ไดมี้การแนะนาํหนงัสือพิมพใ์หม่ใหก้บัตวัแทนผูซื้อโฆษณาไดรั้บทราบ 

 
เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2546  บริษทัฯ เปิดตวัหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยฉบบัใหม่ภายใตชื้อวา่   “โพสต ์ ทูเดย”์  ซึง

เป็นการนาํเสนอหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัทีมีรูปแบบทีเหมาะสมกบัยคุสมยั เพือรองรับกลุ่มผูอ้า่นทงัผูอ้่าน  โดยทวัไป 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นธุรกิจ ช่วงปลายปี 2546 แผนกหนงัสือ ซึงเนน้การพิมพห์นงัสือภาษาองักฤษไดห้ยดุธุรกรรม
ต่างๆ  

 
ปี 2547 เป็นปีทีหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ มีอายคุรบ 58 ปี หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตรู์ปแบบใหม่จึงไดเ้ริม

ออกสู่สายตาประชาชนเมือวนัที 1 สิงหาคม 2547 โดยรูปแบบใหม่นีมีความผสมผสานกนัมากขึนระหวา่งเนือทีข่าวทีเพิม
มากขึนและการจดัวางเนือหาของข่าวทีเหมาะสม ส่วนหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ ซึงถือวา่เพียงดาํเนินงานมาเป็นปีที 2 ก็
สามารถติดอนัดบัเป็นหนงัสือพิมพที์มียอดผูอ่้านมากทีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก    

 
ในระหวา่งปี บริษทั ฮาเชท  ฟิลิปปาคิ โพสต ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีเราไดเ้ขา้ไปร่วมลงทุนนนั ไดร่้วมลงทุนเปิด

บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั เพือทาํการผลิตและจาํหน่ายนิตยสาร Marie Claire  ซึงในปัจจุบนันิตยสาร Marie Claire 
กเ็ป็นทีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านและผูโ้ฆษณาอยา่งกวา้งขวาง   และในช่วงปลายปีบริษทัฯ ไดล้งทุนซือ
เครืองพิมพใ์หม่ทีทนัสมยั ซึงจะมีกาํลงัการผลิตสูงและช่วยประหยดัระยะเวลาในการพิมพ ์ ทงันีเพือรองรับการขยายตวั
ของการผลิตและการจาํหน่ายทีคาดวา่จะเพิมสูงขึนมากในอนาคต  

 
ปี 2548 บริษทั ฯ ไดเ้ริมก่อสร้างโรงพิมพใ์หม่บนถนนบางนา-ตราด  ซึงจะแลว้เสร็จภายในกลางปี 2549  และคาด

วา่จะเปิดดาํเนินการไดก่้อนสินปี 2549  
เมือวนัที 1 สิงหาคม 2548 ซึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตงัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์  บริษทั ฯ ไดข้ยาย

ธุรกิจเขา้สู่โลกของสือแห่งอนาคต  โดยไดด้าํเนินการจดัตงัฝ่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีเดีย มีชือวา่ “โพสตดิ์จิตอล”  เพือใหบ้ริการ

ข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและการแบ่งการดาํเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ 

บริษทั โพสต ์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนั
ภาษาองักฤษ ”Bangkok Post” , หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย “โพสต ์ ทูเดย”์ , หนงัสือพิมพร์ายสปัดาห์ภาษาองักฤษ 

“Bangkok Post Student Weekly” , ผลิตหนงัสือแทรกในหนงัสือพิมพ ์ Bangkok Post   นอกจากนีบริษทัฯ ยงัใหบ้ริการ

ทางดา้นงานพิมพอื์น ๆ เช่น นิตยสาร แผน่พบั โบร์ชวัร์ หนงัสือต่างๆ  แก่บริษทัในเครือและลูกคา้ภายนอก  และการ
ใหบ้ริการข่าวสารทางอิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิดอีกดว้ย 

 
ประเภท ชือผลิตภณัฑ ์/ แผนก บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์

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

นิตยสาร   
     นิตยสารรายเดือน ELLE  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 
 ELLE DÉCORATION  บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 

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

 

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

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์  บจก. ไซแอม คอมมนูิเกชนัส์ 

บจก. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์ เอซีพี 

บมจ. โพสต์ พบัลิชชิง 

         บจก. เอชเอฟโพสต์ - เอม็ซี 
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2.3 รายได้รวมทงักลุ่มของบริษทัในระยะ 4 ปีทผ่ีานมา 
       (ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ ์/ 
บริการ 

ดาํเนินการโดย % การถือ
หุน้ 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

  ของบริษทั รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ,์  
สิงพิมพ ์,งาน
พิมพเ์ชิงพาณิชย ์

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง  

 
 

100.0 

 
 

1,039.6 

 
 

89.5 

 
 

1,367.9 

 
 

90.7 

 
 

1,711.7 

 
 
91.0 

 
 

1,732.1 

 
 

92.9 
ผลิตนิตยสาร 
Elle,  
Elle Décor 

บจก. ฮาเชท     
ฟิลิปปาคิ โพสต ์ 

 
 

51.0 

 
 

122.6 

 
 

10.5 

 
 

140.3 

 
 

9.3 

 
 

168.6 

 
 

9.0 

 
 

131.6 

 
 

7.1 

 
รวมทงัสิน* 

   
1,162.2 

 
100.0 

 
1,508.2 

 
100.0 

 
1,880.3 

 
100.0 

 
1,863.7 

 
100.0 

 
* รวมรายไดอื้นๆ 
 

3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
3.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

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

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

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

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

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

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

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

• Marie Claire Magazine ไดเ้ปิดตวัเมือเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นการร่วมทุนกบั Marie Claire 
Album (MCA) ประเทศฝรังเศส  เป็นนิตยสารแฟชนัและความงามทีมีรูปแบบและเนือหาที
ทนัสมยั 

 
3.1.2    ลกัษณะลูกคา้  

ลกัษณะของลูกคา้แบ่งเป็นประเภทหลกัได ้2 ประเภท 
 
1. ลูกคา้ดา้นโฆษณา แบ่งเป็น 

- บริษทัเอเยนซี 
- ลกูคา้ทีสงัลงโฆษณาโดยตรง (Direct Customers) 

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

3.1.3 ลกัษณะรายได ้
 

รายได ้ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายโฆษณา     769.4       66.2   1,063.2       70.5   1,326.0       70.5   1,326.4 71.2 

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ     290.2       25.0     334.7       22.2     399.9       21.3     408.1       21.9 

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์       66.6         5.7       75.5         5.0      109.2         5.8       90.8         4.9 

รายไดอื้น ๆ       36.0         3.1       34.8         2.3       45.2         2.4       38.4         2.0 

รวมรายได ้ 1,162.2     100.0 1,508.2     100.0 1,880.3     100.0 1,863.7     100.0 

ร้อยละของรายไดที้เพิมขึน 
(ลดลง) จากปีก่อน 

      
4.67 

      
29.77 

      
24.67 

      
(0.88) 

 
3.1.4  วฎัจกัรของการประกอบธุรกิจ     การประกอบธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึนอยูก่บัฤดูกาล 

 
3.2  การตลาด 

การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและการใหบ้ริการทีดีเป็นหวัใจของการดาํเนินงานของบริษทัฯ  บริษทัฯขายเนือ
ทีโฆษณาโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้หรือผา่นตวัแทนบริษทัโฆษณา การขายหนงัสือพิมพข์ายโดยผา่นตวัแทน หรือที
เรียกวา่เอเยน่ตห์นงัสือพิมพ ์ส่วนการขายใหส้มาชิกนนั บริษทัฯ มีการจดัส่งใหโ้ดยตรง  

3.2.1 กลยทุธท์างการตลาด 
1. กลยทุธที์สาํคญั 

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

• การขายโฆษณา  
มีส่วนลดพิเศษใหก้บับริษทัตวัแทนโฆษณา ในการซือหนา้โฆษณาแต่ละครัง และโบนสัพิเศษ
ตอนสินปีดว้ย 
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2.  จุดเด่น จุดดอ้ย   
จุดเด่น  : 

• ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษฉบบัแรกของไทยชือ “บางกอก 
โพสต”์ ตงัมานานถึง 59 ปี และเป็นหนงัสือพิมพที์ไดรั้บความเชือถือจากทงัคนต่างชาติและ
คนไทย 

• บางกอกโพสต ์ เป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวทีผา่นการตรวจสอบรับรองยอดการจาํหน่ายจาก 
Audit Bureau of Circulation 

• บางกอกโพสตเ์ป็นหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษทีมียอดจาํหน่ายสูงทีสุดในประเทศไทย 

• โพสต ์ทูเดย ์ เป็นหนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยทีมีการวางตาํแหน่งสินคา้ใหเ้หมาะสม
กบันกัธุรกิจรุ่นใหม่ ซึงทีผา่นมาก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว ซึงสามารถติดอนัดบัเป็น
หนงัสือพิมพที์มียอดผูอ้่านมากทีสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก หรือทอ็ปเทน 

จุดดอ้ย : 

• รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ขึนอยูก่บัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

• บริษทัฯไม่มีการผลิตรายการทางวทิยแุละโทรทศัน ์ซึงถา้มีรายการเป็นของตนเอง อาจจะทาํ
ใหป้ระหยดัตน้ทุนในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

3.  ลูกคา้เป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

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

• ลูกคา้ดา้นการจาํหน่ายสิงพิมพ ์แบ่งเป็น 

♦ ลูกคา้เอเยน่ต ์ 41 % 

♦ ลูกคา้ประเภท Bulk Sales 16 % 

♦ ลูกคา้ประเภทสมาชิก 43 % 

• ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์ ซึงจะมีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัหรือบุคคลภายนอกและลูกคา้ที
เป็นบริษทัในเครือ 

4.  นโยบายการตงัราคา 

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

• ประเภทการขายสิงพิมพ ์   นโยบายการตงัราคาจะขึนอยูก่บัคู่แข่งและตน้ทุนการพิมพ ์

• ประเภทงานบริการการพิมพ ์  นโยบายการตงัราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ แต่ยงัคง
คุณภาพงานพิมพที์ดีไวเ้สมอ 
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3.2.2   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

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

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณาของบริษทัฯ มีดงันี 
1. การจดัจาํหน่ายโดยตรง  
2. การจดัจาํหน่ายผ่านบริษทัตวัแทนโฆษณา 

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

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

  
     สดัส่วนแบ่งตามปริมาณการขายหนงัสือพิมพเ์ฉลียในแต่ละปี (%) 

ประเภท 2548 2547 2546 
เอเยน่ต ์               41               54               48 
Bulk Sales               16               13               12 
สมาชิก               43               33               40 
รวม             100             100             100 

 
3.  ลูกคา้สาํหรับงานบริการการพิมพ ์มีทงัลูกคา้ทีเป็นบริษทัในเครือและลกูคา้ภายนอก 

3.2.4  งานทียงัไม่ส่งมอบ  
 - - ไม่มี - -  

 
3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ถึงแมก้ารเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีถึงร้อยละ 6 ในปีพ.ศ. 2548  แต่ยอดขายโฆษณาของ
หนงัสือพิมพเ์ทบจะไม่มีการเจริญเติบโตเลยเมือเปรียบเทียบกบัปีทีผา่นมา  ทงันีเนืองมาจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจทีเริมตน้ตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 สืบเนืองมาจนถึงปี พ.ศ. 2548  ราคานาํมนัทีสูงขึน  อตัราดอกเบียและ
ผลกระทบจากส◌ึนามิ 

ในทางตรงกนัขา้มกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทยโพสต ์ ทูเดย ์
ไดย้า่งเขา้สู่ปีทีสามของการดาํเนินงานมียอดขายหนงัสือพิมพที์เพิมในอตัราทีน่าพึงพอใจเช่นเดียวกบัหนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์
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3.3.1   แนวโนม้การเติบโตและการพฒันาของอุตสาหกรรม   แมว้า่ในปี พ.ศ. 2548 บริษทัฯ มีรายไดโ้ดยรวม
ตาํกวา่ปี พ.ศ. 2547 แต่บริษทั ฯ ไดจ้ดัทาํสิงพิมพฉ์บบัพิเศษตามวาระสาํคญัต่าง ๆ และไดริ้เริมสิงพิมพ์
ใหม่ ๆ หลายรูปแบบ  เพือเพิมช่องทางในการลงโฆษณาใหก้บัลกูคา้มากยงิขึน ดงัเช่น นิตรสาร
ภาษาองักฤษ 2 ฉบบั คือ Themagazines และ Guru และฉบบัภาษาไทยคือ กิน ดืม ช็อป นบัวา่เป็นการ
เพิมมูลค่าใหก้บัผูอ่้านหนงัสือพิมพ◌์  อีกทงัยงัเป็นช่องทางเพิมยอดกาํไรดา้นการขายโฆษณา  แต่ในปี 
พ.ศ. 2549 บริษทั ฯ คาดวา่จะมีรายไดเ้พิมขึน เนืองจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาต่อ
เนืองมาจากปี พ.ศ. 2548  ประกอบกบัยอดผูอ่้านหนงัสือพิมพแ์ละฐานรายไดโ้ฆษณากวา้งขึน 

3.3.2   สภาพการแข่งขนั    ถึงแมว้า่รายไดใ้นปี 2548 จะลดลงและเกิดภาวะการแข่งขนัทีรุนแรง  แต่ดว้ยความ
มนัใจในคุณภาพของสินคา้และเป็นสือทีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบัการมีหนงัสือพิมพร์ายวนั 2 
ฉบบั จึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดไดม้ากขึน และยอดขายหนงัสือพิมพเ์พิมสูงขึนกวา่
ปีก่อน โดยเฉพาะหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ ซึงไดรั้บการยนืยนัโดยผลการสาํรวจความคิดเห็นของ
สาํนกัสวนดุสิตโพลล ์ พบวา่ผูอ้่านหนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจรายวนักวา่ร้อยละ 48 เลือกอ่านโพสต ์ ทู
เดย ์ถือเป็นสัดส่วนทีสูงกวา่หนงัสือพิมพอื์น ๆ ในแนวเดียวกนั 
3.3.2.1  ความเป็นไปไดที้จะมีคู่แข่งรายใหม่  สาํหรับในระยะสันแลว้มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากทีจะ

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

3.3.2.2 สินคา้ทดแทนและอาํนาจต่อรองของผูซื้อและผูข้าย สินคา้ทดแทนในส่วนของการขาย
หนงัสือพิมพมี์นอ้ยเนืองจากคู่แข่งทีสาํคญัมีเพียงรายเดียวและคุณภาพสินคา้ต่างกนัอยา่งเห็น
ไดช้ดั แต่ในส่วนของโฆษณา ผูซื้อสือโฆษณายงัมีทางเลือกมากพอสมควรในการลงโฆษณา 
หากผูบ้ริโภคมิไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างในความสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เนืองจาก
ราคาคา่โฆษณาค่อนขา้งแตกต่างกนั อาํนาจต่อรองของผูซื้อโฆษณามีบา้งตามสมควร โดย
ลูกคา้สามารถทีจะต่อรองเพือรับเงือนไขทีดีกวา่หากเป็นลกูคา้รายใหญ่หรือลูกคา้ทีทาํกิจกรรม
ทางการตลาดร่วมกบับริษทัฯ ส่วนในแง่ของผูข้ายสินคา้ สินคา้ทีเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ กระดาษทีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ ซึงผูข้ายวตัถุดิบจะมีอาํนาจต่อรองกบับริษทัฯ
ค่อนขา้งมาก เนืองจากผูข้ายวตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการทีอยูใ่นต่างประเทศ
และมีผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูไ่ม่มากนกั 
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3.4 การผลติ  หรือการจดัหาผลติภณัฑ์เพอืจาํหน่าย 
3.4.1 ทีตงัและจาํนวนโรงงาน  

อาคารสาํนกังานและอาคารโรงพิมพต์งัอยูบ่นทีดินเนือทีกวา่ 7 ไร่ของบริษทัฯ เลขที 136 
อาคารบางกอกโพสต ์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  และอาคาร
โรงพิมพใ์หม่เนือที 19 ไร่ซึงตงัอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม. 19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ ซึงจะเปิดดาํเนินงานในปี 2549 

3.4.2 กาํลงัการผลิต 
ดว้ยระบบการพมิพใ์หม่อนัทนัสมยั ทาํใหบ้ริษทัฯมีศกัยภาพทีจะสามารถรองรับความตอ้งการใน

เรืองการพิมพไ์ดต้ามความตอ้งการ แท่นพิมพร์ะบบใหม่ทาํใหส้ามารถเพิมสีสนัในการพิมพสิ์งพิมพ์
ของบริษทัฯไดม้ากขึน 

 
 ปี 2548* ปี 2547* ปี 2546* ปี 2545 

กาํลงัการผลิตสูงสุด (ฉบบัต่อวนั) 240,000 240,000 240,000 120,000 
* หนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์เริมผลิตในปี 2546 

 
3.4.3 นโยบายการผลิต 

ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถผลิตหนงัสือพิมพไ์ดโ้ดยเฉลีย 55,000 ฉบบัต่อชวัโมง ทงันีขึนอยูก่บั
ช่วงเวลาในการปิดข่าวในแต่ละวนัดว้ย กล่าวคือ ถา้มีการปิดข่าวเร็วก็จะสามารถพิมพจ์าํนวนฉบบัได้
มากขึน 

3.4.4 วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต 
วตัถุดิบทีสาํคญัทีใชใ้นการผลิตคือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์  ซึงบริษทัฯ สงัซือโดยตรงจาก

ต่างประเทศมากกวา่ 90%   สาํหรับเพลทและหมึกพิมพน์นั บริษทัฯ จะจดัซือผา่นตวัแทน
ภายในประเทศทงัหมดโดยมีสญัญาผกูพนัตลอดปี 

 
                                วตัถุดิบประเภทกระดาษทีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ 

 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 

ปริมาณการใชต้่อปี (เมตริกตนั) 13,367            12,411            9,907            6,368 

ราคากระดาษ (US$/ตนั) 515.04            427.18          396.72          425.31 

ราคากระดาษ (บาท/กิโลกรัม) 22.11              18.73            17.85            19.53 

อตัราแลกเปลียนเฉลียต่อปี 40.82              41.07            42.57            44.16 
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3.5 สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ  
3.5.1   บตัรส่งเสริมการลงทุน 

- - ไม่มี - - 
3.5.2  สิทธิอืน 

- - ไม่มี - -  
3.5.3  ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

- - ไม่มี - - 
 

4. การวจิยัและพฒันา 
- -ไม่มี - - 
 

5. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 
5.1  ทดีนิ อาคารและเครืองจกัร  

5.1.1   ทีดิน อาคาร 
 บริษทัฯ มีทีตงัอยู ่2 แห่ง คือ  
1. โรงพิมพแ์ห่งใหม่ ตงัอยูที่ถนนบางนา – ตราด กม.19.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 บนเนือทีประมาณ 19 ไร่ อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะเปิดดาํเนินการไดป้ลายปี 
พ.ศ. 2549 

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

สาํหรับกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตต์งัอยู ่ณ อาคารโรงพิมพ ์ ซึงจะเป็นอาคาร
และทีตงัของแท่นพิมพร์ะบบใหม่ทีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั ส่วนกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพ์
โพสต ์ทูเดย ์จะตงัอยู ่ณ อาคารสาํนกังาน โดยทีทุกอาคารนนัสามารถเชือมถึงกนัไดต้งัแต่อาคารจอดรถ
อนักวา้งขวางอาคารโรงพิมพต์ลอดไปจนถึงอาคารสาํนกังานดา้นหนา้ ทงันี เพือความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อประสานงานภายในบริษทัฯ 

อุปกรณ์เครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตของบริษทัฯ ซึงเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดย
สมบูรณ์ประกอบไปดว้ยแท่นพิมพอ์นัทนัสมยั เครืองแยกสี เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพทีจะ
สามารถรองรับความตอ้งการในเรืองการผลิตต่อไปไดอี้กในอนาคต 
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ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (ณ 31 ธนัวาคม 2548) 
   ทีดิน            186 ลา้นบาท 
  อาคาร            584 ลา้นบาท 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร                53 ลา้นบาท 
  เครืองจกัรและอุปกรณ์          674 ลา้นบาท 
  เครืองตกแต่งอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ       101  ลา้นบาท 
  อาคารระหวา่งก่อสร้าง และ เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั   72 ลา้นบาท 
  รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ราคาทุน)                             1,670 ลา้นบาท 
  หกั : ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสะสม                     (1,012) ลา้นบาท 
  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลคา่สุทธิตามบญัชี)                     658 ลา้นบาท 

 
5.1.2  เครืองจกัรทีสาํคญั 
 

เครืองจกัร จาํนวน (เครือง) จาํนวนปีทีใชง้านมาแลว้ 
        (โดยประมาณ) 

- แผนกผลิตหนงัสือพิมพ ์   
เครืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์(Web Printing) 3 14-17 
- แผนกบริการการพิมพ ์   
เครืองพิมพ ์4 สี 3 10-17 
เครืองเขา้เล่ม (Perfect Binding) 1 11 
เครืองพบั (Folding Machine)  3 12-17 
เครืองเยบ็ (Stitching Machine) 2 1-16 
เครืองสอดแทรกหนงัสือพิมพ ์(Inserting Equipment) 3 3 

 

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

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

   
 เงินลงทุนของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2548 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทกิจการ ทุนทีเรียกชาํระ
แลว้ (ลา้นบาท) 

ร้อยละของ
จาํนวนหุน้ทีมี
สิทธิออกเสียง 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ลา้นบาท) 

1.   บริษทั ไซแอม  คอมมูนิ 
เกชนัส์ จาํกดั * 

จาํหน่ายหนงัสือ
ต่างประเทศและ 
Pocket Book 

           0.03 100.00 0.03 

2. บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ 
โพสต ์จาํกดั 

ผลิตนิตยสาร Elle, 
Elle Décor, Cleo 

          25.00 51.00 12.75 

 

                                         * ปัจจุบนัไม่มีกิจกรรมดงักล่าวแลว้ 
 

5.2.2  มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2548 ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 
        หน่วย : บาท       

บริษทั  ทุนทีชาํระแลว้   สดัส่วน 
เงินลงทุน 

    วิธีราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ไซแอม คอมมูนิเกชนัส์ จาํกดั                 25,000        100.00                  25,000         126,065 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                    25,000         126,065 
กิจการร่วมคา้     
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั          25,000,000          51.00           12,750,000     43,418,482 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั          10,000,000          26.00     -     11,377,822 
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้             12,750,000    54,796,304 
บริษทัร่วม     
บริษทั เอชเอฟโพสต-์เอม็ซี จาํกดั         50,000,000          26.00           13,005,000      4,062,590 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             13,005,000      4,062,590 
รวมเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย       58,984,959 
บริษทัทวัไป     
Singapore Press Holdings Ltd.   27,393,300,000            0.00                  16,124  

รวมเงินลงทุนในบริษทัทวัไปสุทธิ                    16,124  
 

หมายเหตุ :    บริษทัทวัไปไม่มีการประเมินตามวธีิส่วนไดส่้วนเสีย   
 



 16

5.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 

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

  - ราคาตามบญัชี  ณ 31 ธ.ค. 2548    = 3.30  บาทต่อหุน้ 
                                  (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้)  

 
6.  โครงการในอนาคต 

 
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตพ์ยายามยกระดบัคุณภาพของหนงัสือพิมพ ์โดยปรับปรุงและเปลียนแปลงการออกแบบ

จดัหนา้ และเนือหาสาระของทงัส่วนทีเป็นข่าว บทความรายวนั และภาคพิเศษรายสัปดาห์ และมุ่งมนัทีจะนาํเสนอข่าว
อยา่งตรงไปตรงมาและเชือถือได ้ โดยมีพืนฐานอยูบ่นหลกัการแห่งความซือสตัยแ์ละเป็นกลางในการเสนอข่าว โดยใน
เดือนกรกฏาคม ไดมี้การเปิดตวันิตยสารกรููซึงเป็นนิตยสารสาํหรับชาวเมือง กลุ่มเป้าหมายเป็นผูอ้่านช่วงอายรุะหวา่ง 
20-35 ปี ทงัชาวไทยและชาวต่างชาติทีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย เนือหาครอบคลุมถึงข่าวล่าสุดเกียวกบังานเลียงในแวด
วงสงัคม คอนเสิร์ต การแสดง นิทรรศการทางศิลปะ และขอ้เสนอดา้นการท่องเทียว ตลอดจนบทวจิารณ์หนงัสือ 
อุปกรณ์ของใชต่้างๆ เวบ็ไซด ์และดนตรี นอกจากนนั หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตย์งัไดเ้ตรียมบทความต่างๆ เพือร่วม
เฉลิมฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในปี พ.ศ.2549 โดยผลิตเป็นชุดหนงัสือพิมพฉ์บบั
พิเศษนาํเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตลอดระยะเวลา 60 ปีทีผา่นมา ซึงฉบบัแรกไดตี้พิมพ์
เผยแพร่เมือวนัที 5 ธนัวาคม พ.ศ.2548 และฉบบัอืนๆจะทยอยออกตามมาอีกตลอดปี พ.ศ.2549 

หนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจรายวนัฉบบัภาษาไทย “โพสต ์ทูเดย”์ ไดฉ้ลองครบรอบ 3 ปีในการดาํเนินงานเมือวนัที 7 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 พร้อมกบัความสาํเร็จทีไดรั้บการยนืยนัโดยผลสาํรวจความคิดเห็นของสาํนกัสวนดุสิตโพลส์ 
พบวา่ ผูอ่้านหนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจรายวนักวา่ร้อยละ 48 เลือกอ่าน โพสต ์ทูเดย ์ เมือเปรียบเทียบกบัหนงัสือพิมพ์
ฉบบัอืนในแนวเดียวกนัอีก 2 ฉบบัทีมีผูอ่้านในสดัส่วนร้อยละ 24 และ 15 ตามลาํดบั  ความสาํเร็จดงักล่าวเป็น
แรงผลกัดนัใหมี้การพฒันาเนือหาและปรับปรุงคุณภาพของหนงัสือพิมพใ์หดี้ยงิขึนอยา่งต่อเนือง หนึงในการพฒันา
เนือหาดงักล่าว รวมไปถึงการจดัทาํหนงัสือฉบบัพิเศษนาํเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพือ
ร่วมฉลองสิรราชสมบติัครบ 60 ปีในปี พ.ศ.2549 เช่นเดียวกนักบัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์โดยจดัทาํต่อเนืองกนัรวม 
12 ฉบบัตลอดปี ซึงเริมตีพิมพฉ์บบัแรกในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2548 สาํหรับฉบบัสุดทา้ยนนัจะตีพิมพใ์นเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

 ในส่วนของนโยบายการผลิต บริษทัฯไดข้ยายขีดความสามารถในการผลิตหนงัสือพิมพใ์หไ้ดป้ริมาณมากยงิขึน 
โดยสงัซือแท่นพิมพร์ะบบป้อนกระดาษมว้น KBA Prisma ซึงคาดวา่จะติดตงัแลว้เสร็จ ณ โรงพิมพแ์ห่งใหม่ของบริษทั
ฯทีถนนบางนา-ตลาด กม.19.5 ในปลายปี พ.ศ. 2549 แท่นพิมพนี์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสาํหรับพิมพก์ระดาษมว้นหนา้กวา้ง 
2 เท่า ระบบพิมพเ์พลทเดียว เพียบพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การพมิพช์นันาํมากมายซึงควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ทงัระบบ 
สามารถพิมพง์าน 4 สี จาํนวน 32 หนา้ ไดเ้ป็นจาํนวนถึง 75,000 ฉบบัในเวลาเดียวกนั นอกจากนียงัมีระบบเมลรู์มซึง
เป็นระบบหลงัการพิมพที์มีขีดความสามารถตงัแต่การสอดเขา้เล่มโดยเครืองจกัรเพือตอบสนองการทาํงานของแท่น
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พิมพท์งัระบบใหม่และระบบทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมไปถึงระบบขนส่งและบรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ทงัหมดในหอ้งเมลรู์ม
ในระบบ Schur Packaging Systems a/s จะไดรั้บการติดตงัเพือปฏิบติังานเชือมต่อกบัแท่นพิมพ ์

 บริษทัฯ ยงัไดต้ดัสินใจขยายธุรกิจเขา้สู่โลกของสือแห่งอนาคต โดยจดัตงัฝ่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีเดีย มีชือวา่ โพสต์
ดิจิตอล เมือวนัที 1 สิงหาคม 2548 ซึงเป็นวนัครบรอบ 59 ปีของการก่อตงัหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ เพือการ
ใหบ้ริการข่าวสารทางสืออิเลก็ทรอนิกส์และดิจิตอลทุกชนิด อาทิ อินเตอร์เน็ต โทรศพัทเ์คลือนที โทรทศันแ์ละวทิย ุทงั
ภาษาองักฤษและภาษาไทย จากนนัในเดือนพฤศจิกายนโพสตดิ์จิตอลไดเ้ริมใหบ้ริการข่าวสดผา่นทางเวบ็ไซดข์อง
บางกอกโพสต ์และโพสต ์ทูเดย ์  ซึงเป็นการรายงานข่าวสดตลอด 24 ชวัโมง และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี ดงัจะ
เห็นไดจ้ากจาํนวนหนา้เวบ็ทีมีการเขา้ชมเพมิมากขึนจาก 4 ลา้นหนา้ในเดือนตุลาคม เป็น 8 ลา้นหนา้ในเดือนต่อมา 

จาํนวนการกดในเวบ็ไซดจ์าก 20 ลา้น เป็น 40 ลา้น และยอดเขา้ชมเวบ็ไซดต่์อเดือนเพิมขึนประมาณ 1 ลา้นครังในเดือน
พฤศจิกายน จากยอดผูเ้ขา้ชมทงัหมด 4 แสนคน  
 สาํหรับในปี พ.ศ.2549 โพสตดิ์จิตอลมีแผนงานทีจะปรับเปลียนรูปลกัษณ์ใหม่ของเวบ็ไซด ์ โพสต ์ ทูเดย ์ และ

ขยายงานในรูปแบบของ E-commerce รวมทงัจะเปิดบริการ E-paper เพือเพิมยอดขายสมาชิกในต่างประเทศ 
 

7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
- - ไม่มี  - - 

 
8.  โครงสร้างเงนิทุน 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้ 500,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 505,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   
 
8.1  ทุนและการถอืหุ้น - ประวตัิ 

 
(ก)  ทุนจดทะเบียน ณ วนัที 26 ธนัวาคม 2527 จาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิมทุนจดทะเบียนอีก 

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

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

 
(ค) ประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัที 29 พฤษภาคม 2539 ผูถื้อหุน้มีมติเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 

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

 



 18

1. ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุน้  เพือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 หุน้
ใหม่ต่อ 1 หุน้เดิม ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท 

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

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

 
8.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

 - - ไม่มี - - 
 
8.3 ผู้ถือหุ้น 

รายงานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 

  25  พ.ย. 48 
ลาํดบัที ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

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

2 เซา้ท ์ไชน่า มอร์นิง โพสต ์พบัลิชเชอร์ จาํกดั 101,375,750 20.28 

3 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 63,428,150 12.69 

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

5 นายวรชยั  พิจารณ์จิตร 17,088,000 3.42 

6 บริษทั วชัรพล จาํกดั 13,911,790 2.78 

7 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สียงค ์ 13,307,510 2.66 

8 นางนิจพร  จรณะจิตต ์ 12,620,620 2.52 

9 บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 10,892,730 2.18 
10 นายเอกฤทธิ  บุญปิติ 10,000,000 2.00 

  379,088,030 75.82 
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8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯ มีความพยายามทีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยดูจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นองคป์ระกอบ  
โดยเมือวนัที  11 พฤศจิกายน 2548   ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงานงวดเกา้เดือน ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2548 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2548  ในจาํนวนหุน้ละ 0.08 บาทใหก้บัผูถื้อหุน้
จาํนวน 500,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 40 ลา้นบาท ทงันีไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
วนัที 8 ธนัวาคม 2548  สาํหรับเงินปันผลงวดสุดทา้ยของปี 2548  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหมี้การจ่ายเงิน
ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาทต่อหุน้ จาํนวนทงัหมด 500,000,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 80 ลา้น
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 18 พฤษภาคม 2549  ทงันียอดเงินปันผลประจาํปี 2548 จะเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 120 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.24 บาท 
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9. การจัดการ 
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

9.1.1  ผงัองคก์ร 

                คณะกรรมการ             

                             คณะกรรมการตรวจสอบ  

                คณะกรรมการบริหาร          

                              

                  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
สุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

           

                              

                รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
เดวิด อาร์มสตรอง 

           

                              

                              

  บรรณาธิการอาํนวยการ 
พิชาย ชืนสุขสวสัดิ 

          ผูอ้าํนายการฝ่ายการตลาด 
ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 

      ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
โจฮานเนส ฟันเดอร์ลินเดน 

 

                                

                                

ผูช้่วยบรรณาธิการ  บรรณาธการ โพสต ์ทูเดย ์  ผูอ้าํนวยการสืออิเลก็ทรอนิกส์  บรรณาธิการ    ผูอ้าํนายการทรัพยากรบคคล 
พรชยั แสงอรุณ 

   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  ผูอ้าํนายการฝ่ายสารสนเทศ 
เอกกมล จงคดีกิจ 

   ผูอ้าํนายการฝ่ายการเงิน 
        กิตติ วิจกัษณ์ประเสริฐ 

  ผูอ้าํนวยการตรวจสอบภายใน   

อาํนวยการ  พฒันะพงศ ์จนัทรานนทวงศ ์  โกวิท สนนัดงั  บางกอกโพสต ์   เลอศกัดิ จตุรพล ฉนัทนา สืบสิน   
                               

                           

- บรรณาธิการ                      - แผนกพิมพพ์าณิชย ์   

 บริการ           โฆษณา    จดัจาํหน่าย     การตลาด      

- การศึกษา                      - เงินเดือน   

                           

                            

ข้อมลู  ณ วนัที  31  ธนัวาคม  2548 
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9.1.2  คณะกรรมการ องคป์ระกอบและการแต่งตงั 
คณะกรรมการบริษทั            - จาํนวน 14 คน มีอาํนาจหนา้ทีตามวตัถุประสงค ์ และภายใต้

ขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ 
  กรรมการผูจ้ดัการ  - แต่งตงั และมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษทั 
  ฝ่ายบริหาร                 - แต่งตงั และกาํหนดอาํนาจหนา้ทีโดยกรรมการผูจ้ดัการ 
  ผูจ้ดัการ   - แต่งตงั และกาํหนดหนา้ทีโดยฝ่ายบริหาร 

 
9.1.3 อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

- อาํนาจในการแต่งตงัฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 
- อาํนาจในการอนุมติัค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องพนกังานและลูกจา้ง 
- อาํนาจในการควบคุมและอนุมติัค่าใชจ่้ายประเภททุน 
- อาํนาจในการตดัสินใจเกียวกบัการออกสินคา้ใหม่   
- อาํนาจอืนๆ ทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหญ่ (Board of Directors) 

 
9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ  
             คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตงัและมอบหมายงานโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

1. ดร. ศิริ   การเจริญดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายพิชยั วาศนาส่ง กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายจอห์น   ทอมป์สนั กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  :   นางฉนัทนา สืบสิน 
ขอบเขต หนา้ที และความรับผดิชอบ มีดงันี 
- ดูแลและรายงานทางการเงินของบริษทัฯใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ และเชือถือได ้
- ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- ดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
- ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- พิจารณา คดัเลือกและเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
- สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมือมีขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่ อาจจะมีการทุจริต หรือมี

สิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือพิจารณาต่อไป 

- ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
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9.1.5 บนัทึกการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในปี พ.ศ.2548 มีดงันี 

 
              การประชุม      1         2       3       4     
                                    วนัที 
ผูร่้วมประชุม 

  11 ก.พ.   6 พ.ค.  10 ส.ค.   4 พ.ย.       รวม     ร้อยละ ค่าตอบแทน 
  (พนับาท) 

ด.ร. ศิริ  การเจริญดี      1      1       1       1        4       100 735.2 
นายพิชยั  วาศนาส่ง      1      1       1       1        4       100 326.0 
นายจอห์น ทอมป์สนั      -      1       1       1        3       100 244.5 
             รวมทงัสิน             1,305.7 
 

  9.1.6  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
            คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ย 
          1. นายพิชยั วาศนาส่ง  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
          2. ดร.ศิริ  การเจริญดี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
          3. นายวรชยั พิจารณ์จิตร  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
   9.1.7  บนัทึกการเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548 มีดงันี 
 
 

              การประชุม      1         2     
                                    เดือน 
ผูร่้วมประชุม 

   ก.พ.     เม.ย.       รวม     ร้อยละ ค่าตอบแทน 
  (พนับาท) 

นายพิชยั วาศนาส่ง      1      1        2       100        97 
ดร.ศิริ  การเจริญดี      1      1        2       100        97 
นายวรชยั พิจารณ์จิตร      1      1        2       100        97 
         รวมทงัสิน         291   
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9.2  ฝ่ายจดัการและบริหารของบริษทัฯ  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2548) 

 
9.2.1    ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ 
1. ดร.วนัชยั   จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ  
 
9.2.2  กรรมการบริษทัฯ 
 ชือ ตาํแหน่ง 
1.    นายชวลิต   ธนะชานนัท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายควอ๊ค  คูน เอียน * กรรมการบริหาร 
4. นายสุทธิชยั             จิราธิวฒัน์                         กรรมการบริหาร 
5. นายวรชยั   พิจารณ์จิตร กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน 
6. นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟันเดอร์ลินเดน  กรรมการบริหาร 
7. นายพิชยั   วาศนาส่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธาน 
   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8.  ดร. ศิริ   การเจริญดี กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
9. นายชาติศิริ   โสภณพนิช กรรมการ 
10. นายเดวดิ อาร์มสตรอง กรรมการบริหาร      
11. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
12. นายจอห์น  ทอมป์สนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
13. นางแนนซี  วาเลียนเต * กรรมการ 
14. นายลินดลี์ย ์ จอห์น ฮอลโลเวย ์* กรรมการ 

  
 * กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
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  9.2.3   ฝ่ายบริหาร (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2548) 
 
 ชือ  ตาํแหน่ง 
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์   ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
2.   นายเดวดิ อาร์มสตรอง   รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
3.   นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
4.   นายเอกกมล จงคดีกิจ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 
5. นายพรชยั แลงอรุณ   ผอ้าํนายการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. นางฉนัทนา สืบสิน   ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบภายใน 
7. นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
8. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
9. นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ   บรรณาธิการอาํนวยการ 
10. นายเลอศกัดิ จตุรพล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
11. นายโกวทิ สนนัดงั   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

                   12. นายพฒันะพงศ ์ จนัทรานนทวงศ ์   บรรณาธิการหนงัสือพิมพโ์พสต ์ทูเดย ์
 
 9.2.4 รายละเอียดของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 

   ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นายชวลิต ธนะชานนัท ์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

75 - 2540 -  
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

64 12.69 2525 – 

ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร  
 
 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายควอ๊ค คูน เอียน * 
กรรมการบริหาร 

51 - 2542 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ 
กรรมการบริหาร 
 

65 - 2535 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

52 3.42 
 

2537 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
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        ประสบการณ์ทาํงานใน ระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ ฟัน
เดอร์ลินเดน 
กรรมการบริหาร 

80 - 2533 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ,กรรมการ    
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

76 - พ.ศ. 2543 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,กรรมการ 
ตรวจสอบและประธาน 
กรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
 

ดร. ศิริ การเจริญดี 
กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

58 - 2542 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 
 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

47 - 2535 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเดวดิ อาร์มสตรอง  
กรรมการบริหาร 

58 - 2547 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 
กรรมการ 

58 - 2547 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายจอห์น ทอมป์สนั 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

41 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นางแนนซี วาเลียนเต * 
กรรมการ 

41 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* 
กรรมการอิสระ 

77 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเอกกมล จงคดีกิจ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ 

52 0.01 2522 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพรชยั แสงอรุณ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

52 - 2548 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บมจ. โพสต ์
พบัลิชชิง 
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        ประสบการณ์ทาํงานใน ระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
นางฉนัทนา   สืบสิน 
ผูอ้าํนวยการสายงานตรวจสอบ
ภายใน 

54 - 2542 –  

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

58 - 2533 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

39 0.50 2545- 
ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพิชาย ชืนสุขสวสัดิ 
บรรณาธิการอาํนวยการ 

50 - 2537 – 

ปัจจุบนั 

บรรณาธิการอาํนวยการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายเลอศกัดิ จตุรพล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

50 - 2537 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายโกวทิ สนนัดงั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

53 0.002 2520- 
ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

นายพฒันะพงศ ์จนัทรานนทวงศ ์
บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์   โพสต ์
ทูเดย ์

52 0.007 2526- 
ปัจจุบนั 

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
โพสตทู์เดย ์

บมจ. โพสต ์ 
พบัลิชชิง 

 

   * กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
  หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ัดส่วน ณ วนัที 25 พฤศจิกายน 2548 

       
รายนามกรรมการและเจา้หนา้ทีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย / กิจการร่วมคา้ 

 

ชือบริษทั บมจ. โพสต ์  
พบัลิชชิง 

บจก. ฮาเชท     
ฟิลิปปาคิ โพสต ์

บจก.ฮาเชท ฟิลิปปาคิ 
โพสต-์ เอซีพี 

บจก. ไซแอม 
คอมมูนิเกชนัส์ 

นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ / / / / 
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุส๊ 
ฟันเดอร์ลินเดน 

/ / - - 

นายวรชยั พิจารณ์จิตร / - - / 
นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ / - - / 
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9.3       จาํนวนครังของการประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน  
9.3.1    ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารทีเป็นตวัเงินสด ในปี พ.ศ. 2548เท่ากบั  62.7 ลา้นบาท 

 -  ค่าตอบแทนของกรรมการ คิดเป็นเงินรวมทงัสิน 11 ลา้นบาท   ซึงประกอบดว้ย 
                ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                                                       9.4  ลา้นบาท(รายละเอียดตามขอ้ 9.3.2)  
                ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ                                      1.3  ลา้นบาท(รายละเอียดตามขอ้ 9.1.5) 
                ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน     0.3  ลา้นบาท(รายละเอียดตามขอ้ 9.1.7) 

                                                                                            รวม  11.0  ลา้นบาท 
                
               -  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 52.7 ลา้นบาท 
       

9.3.2  บนัทึกการเขา้ประชุมของคณะกรรมการและจาํนวนเงินค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2548  มีดงันี 
    

              การประชุม      1        2     3     4   5  6      
                       เดือน 
ผูร่้วมประชุม 

   ก.พ.    พ.ค.   ก.ค.   ส.ค. ต.ค. พ.ย.   รวม  ร้อยละ  ค่าตอบแทน 
  (พนับาท) 

         หมายเหตุ 

นายชวลิต ธนะชานนัท ์ 1 1 1 1 1 1 6 100 1,941  
นายสุทธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ 1 1 1 1 1 1 6 100 1,590  
นายควอ๊ค คูน เอียน *  0 0 0 0 1 0 1    17    788  
นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ 1 1 1 1 0 0 4 67 1,079  
นายวรชยั พิจารณ์จิตร 1 1 1 1 1 1 6 100 1,273  
นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส   
ฟันเดอร์ลินเดน 

1 1 1 1 1 1 6 100      0  

ดร.กนัตธีร์  ศุภมงคล 1        - -  - - - 1 100 66 ลาออก 10 มี.ค.2548 

นายพิชยั วาศนาส่ง 1 1 1 1 1 1 6  100 489  
ดร. ศิริ การเจริญดี 1 1 1 1 0 1 5 83 440  
นายชาติศิริ โสภณพนิช 1 0 1 0 0 0 2  33 295  
นายเดวดิ อาร์มสตรอง  1 1 1 1 1 1 6 100 83  
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 1 1 1 1 0 0 4    67 392  
นายจอห์น ทอมป์สนั - 1 0 1 1 1 4 80 342 เขา้ร่วม 22 เม.ย.2548 
นางแนนซี วาเลียนเต * - 0 0 1 0 1 2 40 245 เขา้ร่วม 22 เม.ย.2548 
นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์ - 1 1 1 0 1 4 80 342 เขา้ร่วม 22 เม.ย.2548 

                                               รวมทงัสิน      9,365 
* กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
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 9.3.3  ค่าตอบแทนอืน เช่น หุน้ หุน้กู ้หรือสิทธิประโยชนอื์น ๆ   :     
 - -ไม่มี - - 

 
9.4       การกาํกบัดูแลกจิการทดีี  

  
 บริษทัฯ ไดพ้ยายามทีจะดาํเนินธุรกิจเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเสมอมา เพือ

ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  โดยในปีทีผา่นไดเ้พิมกระบวนการในการจดัการดา้น
ความเสียง โดยการพฒันาแผนงานเพือรับมือกบัปัญหาไขห้วดันกทีอาจระบาดขึน โดยไดอ้อกมาตรการเพือ
การป้องกนัโรคทีจาํเป็น นบัตงัแต่การเตือนพนกังานถึงภยัของการสมัผสักบัสตัวปี์กทีติดเชือไขห้วดันก 
ตลอดจนอนัตรายจากการรับประทานเนือสตัวปี์กทีไม่ไดรั้บการนาํไปปรุงอยา่งถูกวธีิ 

บริษทัฯเชือมนัวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้  ซึงรายงาน
และงบการเงินของบริษทัฯ กไ็ดรั้บการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจากทงัจากผูส้อบบญัชีอิสระ
ภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการยนืยนัอยา่งแน่นอนวา่ขอ้มูลทีเปิดเผยต่อผู ้
ถือหุน้และบุคคลอืนทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ เพียงพอและทนัต่อสถานการณ์ 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การนาํหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมาใชน้นัเป็น
กระบวนการต่อเนือง ซึงทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพยายามปรับปรุงอยูเ่สมอ เพือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้และถือเป็นการรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
  
    โดยบริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในแต่ละส่วนโดยสังเขปดงันี 

(ก)   คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทงัหมด 14 ท่าน มี 6 ท่านในจาํนวน
กรรมการนีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร และอีก 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ ซึงถือวา่
เป็นจาํนวนทีเพียงพอ 

(ข)     การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่แลว้ กรรมการบริษทัฯจะเขา้ร่วมใน
การประชุมอยา่งสมาํเสมอตลอดทงัปี  ซึงในกรณีทีกรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้ก็จะมีการบอกกล่าวหรือเสนอความคิดเห็นไวก้บัประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการบริหาร โดยในปกติแลว้   กรรมการเหล่านีจะใหค้วามช่วยเหลือและคาํแนะนาํเป็น
อยา่งดี  ในกรณีทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองได ้   

(ค)   ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้ทงัหมดมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ และ
ในการออกเสียง ผูถื้อหุน้สามารถส่งตวัแทนทีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาออกเสียงได ้ 

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระเท่านนั และถือหุน้นอ้ยกวา่     
ร้อยละ 5 กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํขึนเพือทีจะไดมี้การกาํหนดขอบเขต
เกียวกบั หนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสงัเขป 
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(จ)   คณะกรรมการฯ ทาํหนา้ทีรักษาผลประโยชนข์องผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย อนัไดแ้ก่ ผูอ่้าน ผู ้

โฆษณา ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ และชุมชน รวมทงัจะเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลใหบ้ริษทัฯ 
ดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ ดว้ยการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมและการพฒันากลยทุธ์ของบริษทัฯ 

(ฉ)     บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสินคา้หลกัของบริษทัฯ นนัคือ หนงัสือพิมพบ์างกอก
โพสต ์ และ หนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดย ์ โดยการนาํเสนอข่าวสารทงัในและต่างประเทศทีทนั
ต่อเหตุการณ์และเขือถือได ้ดว้ยคาํนึงถึงความรับผิดชอบและเป็นกลาง 

(ช)     ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะผูบ้ริหารไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และไดมี้การเปิดเผยใน
รายงาน ประจาํปีของบริษทัฯ 

 
9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทั  ฯ  มีนโยบายใหผู้บ้ริหารทุกท่านรายงานต่อบริษทั ฯ  เมือมีการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ฯ  
และรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
9.6       จาํนวนพนักงานทงัหมด  

    

พนกังานประจาํ     ปี 2548     ปี 2547      ปี 2546 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                  11                     9                     9 
แผนกบญัชี การเงิน                  75                   77                   76 
แผนกทรัพยากรบุคคล                  40                   39                   41 
แผนกผลิต                121                  122                  120  
แผนกงานพิมพเ์ชิงพาณิชย ์                  83                   74                   67 
แผนกบรรณาธิการ - บางกอกโพสต ์                253                 253                 247 
แผนกบรรณาธิการ – โพสต ์ทูเดย ์                136                 130                 110  

แผนกขายและการตลาด                142                 145                 143 
แผนกบริการทางการตลาด                113                 111                 101 
แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ                  18                   24                   29 
อืนๆ                  20                   10                   14 

รวม              1,012                 994                 957 
  

พนกังานชวัคราว *               413                402                319 
                  * ส่วนใหญ่เป็นพนกังานส่งหนงัสือพิมพร์ายวนัตอนเชา้มากกวา่ 70% 
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10.  การควบคุมภายใน 
10.1  ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกยีวกบัการควบคุมภายใน  

ไม่มีการระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในแต่อยา่งใดจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
10.2  ความเพยีงพอและการปฏิบัติจริง           

บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในทีดีอยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัฯไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ และไดป้ฎิบติัหนา้ทีตงัแต่
เดือนธนัวาคม 2542 เป็นตน้มา  ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การแต่งตงัและปฏิบติั
หนา้ทีตงัแต่เดือนกนัยายน 2547 
 

11. รายการระหว่างกัน 
11.1 ชือบุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

- -  ไม่มี  - - 
11.2 รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบักิจการร่วมคา้และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ซึงรายละเอียดได้
เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6  

11.3  รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทในเครือ ในปีทผ่ีานมา 
รายการบญัชีกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ทีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี 

                                    รายได ้     ปี 2548     ปี 2547     ปี 2546 
 รายไดจ้ากการขาย 11,845,919 13,204,243 11,627,591 
 รายไดค้า่พิมพ ์   168,461 2,506,519 1,782,346 
 รายไดค้า่จดัการและค่าเช่า  2,596,773 4,867,548 3,765,192 
 ดอกเบียรับ - - - 

 
รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัรายการอืนๆ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้ 6  

11.4  ความเห็นของกรรมการหรือผู้ชํานาญการอสิระถงึความสมเหตุสมผลของรายการ 
 - - ไม่มี - - 

11.5  ความเห็นของกรรมการอสิระเกยีวกบัการปฏิบัติตามข้อผูกพนัทีระบุไว้ใน filing 
 - - ไม่มี - - 

11.6 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนัและการดูแล  
รายการระหวา่งกนัจะเป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

11.7 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมราคาใหเ้ป็นราคาตลาด หรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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12.  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 
 
12.1   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

12.1.1  ตารางแสดงงบดุล งบกาํไรขาดทุน และ Common Size Ratio 
งบดุลรวม 
ณ 31 ธันวาคม                         หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2548 % ต่อสิน 

ทรัพยร์วม 
ปี 2547 % ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2546 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2545 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 185.3 11.2 54.6  4.0 93.5 8.4 39.2 3.9 

 เงินลงทุนระยะสนั - - - - 11.7 1.0  90.4 8.9 

 เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ
จนครบกาํหนด 

- ส่วนทีถึงกาํหนดไถ่ถอน
ภายในหนึงปี 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

30.0 

 
 
 

 2.2 

 
 
 

10.3 

 
 
 

0.9 

 
 

- 

 
 

  
- 

 ลูกหนีการคา้-สุทธิ 314.9 19.1 311.1  23.1 276.0 24.7 170.6 16.9 

 ลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที
เกียวขอ้งกนั 

 
- 

 
             - 

 
- 

 
- 

 
0.9 

 
0.1 

 
1.5 

 
0.1 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 112.3 6.8 295.2  21.9 105.5 9.4 78.7 7.8 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 24.1 1.5 12.3  0.9 20.1 1.8 9.5 1.0 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 636.6 38.5 703.2 52.1 518.0 46.3 389.9 38.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้ง - - 10.0 0.7 - - - - 

 เงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวธีิส่วนได้
เสีย 

 
4.1 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ - - - - 55.0 4.9 65.3 6.5 
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 658.0 39.8 485.4     36.0 529.2 47.4 503.8 49.9 

 เงินมดัจาํเพือซือสินทรัพยถ์าวร 344.3 20.8 134.4 10.0 - - 34.6 3.4 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8.2 0.5 13.8 1.0 11.9 1.1 11.9 1.2 

 สินทรัพยอื์น 1.2 0.1 2.0 0.2 3.6 0.3 4.5 0.4 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,015.8 61.5 645.6 47.9 599.7 53.7 620.1 61.4 

  รวมสินทรัพย์ 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 1,117.7 100.0 1,010.0 100.0 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                         หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2548 % ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2547 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2546 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2545 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนีสินหมุนเวยีน         

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 120.0 8.9 - - - - 

 เจา้หนีการคา้ 86.90 5.2 73.9 5.5 68.4 6.1 43.2 4.3 

 เจา้หนีอืน - - - - 0.2 - 1.5 0.1 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
50.0 

 
3.0 

      

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 117.9 7.1 73.4 5.4 80.8 7.2 60.9 6.0 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.6 0.3 25.3 1.9 14.1 1.3 5.6 0.6 

 เงินปันผลคา้งจ่าย - - 4.5 0.3 4.2 0.4 4.3 0.4 

 ค่าสมาชิกรอตดับญัชี 62.6 3.8 54.1 4.0 35.8 3.2   

 เงินกูย้มืระยะสันและเจา้หนี
บริษทัยอ่ยและบริษทัที   

      เกียวขอ้ง 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1.7 

 
 

0.2 
 หนีสินหมุนเวยีนอืน 50.9 3.1 47.9 3.6 41.9 3.8 28.3 2.8 

  รวมหนีสินหมุนเวยีน 235.9 14.3 399.1 29.6 245.4 22.0 145.5 14.4 

หนีสินระยะยาว         

 เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนที
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
350.0 

 
21.2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 สาํรองผลขาดทุนในบริษทัร่วม - - 3.0 0.2 - - - - 

  รวมหนีสินระยะยาว 350.0 21.2 3.0 0.2 - - - - 

รวมหนีสิน 722.9 43.7 402.1 29.8 245.4 22.0 145.5 14.4 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ 31 ธันวาคม                         หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2548 % ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

ปี 2547 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2546 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ปี 2545 % ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 ทุนเรือนหุน้ 500.0 30.3 500.0 37.1 500.0 44.7 500.0 49.5 

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงของมูลค่ายติุ 

      ธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(0.1) 

 
 
 

- 

 
 
 

1.2 

 
 
 

0.1 
 กาํไรสะสม         

  จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย 50.5 3.1 50.5 3.7 48.0 4.3 42.9 4.3 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 379.0 22.9 396.2 29.4 324.4 29.0 320.4 31.7 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 929.5 26.0 946.7 70.2 872.3 78.0 864.5 85.6 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,652.4 100.0 1,348.8 100.0 1,117.7 100.0 1,010.0 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม             หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2548 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2547 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2546 % ต่อ
รายไดร้วม 

ปี 2545 % ต่อ
รายไดร้วม 

รายได้         

 รายไดจ้ากการขาย 1,825.3 97.9 1,839.2 97.8 1,473.3 97.7 1,126.2 96.9 

 รายไดอื้น 38.4 2.1 41.1 2.2 34.9 2.3 36.0 3.1 

รวมรายได ้ 1,863.7 100.0 1,880.3 100.0 1,508.2 100.0 1,162.2 100.0 

ค่าใช้จ่าย         

 ตน้ทุนขาย 1,132.1 60.7 1,050.4 55.9 867.6 57.5 710.5 61.1 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

549.9 29.5     551.4 29.3 495.4 32.8 304.9 26.2 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 11.0 0.6 10.0 0.5 7.4 0.5 7.6 0.7 

รวมค่าใชจ่้าย 1,693.0 90.8 1,611.8 85.7 1,370.4 90.8 1,023.0 88.0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 170.7 9.2 268.5 14.3 137.8 9.2 139.2 12.0 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
   จากเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย 

 
 

3.4 

 
 

0.2 

 
 

5.6 

 
 

0.3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 กาํไรก่อนดอกเบียจ่ายและ
ภาษีเงินได ้

 
167.3 

 
9.0 

 
262.9 

 
14.0 

 
137.8 

 
9.2 

 
139.2 

 
12.0 

 ดอกเบียจ่าย 0.5 0.1 - - 1.0 0.1 0.6 0.1 

 ภาษีเงินได ้ 44.0 2.4 68.7 3.7 36.0 2.4 34.5 3.0 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 122.8 6.6 194.2 10.3 100.8 6.7 104.1 8.9 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) * 0.25  0.39  0.20  0.21  

* จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
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12.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  ( ขอ้มูลสาํหรับปี 2548) 
 

1. อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
     1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.71 เท่า 
     1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 1.41 เท่า 
   
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
     (Asset Management Ratio) 
     2.1 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) 

 
 

16.26 

 
 

เท่า 
     2.2 Days Sales Outstanding 63 วนั 
     2.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) 2.77 เท่า 
     2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์งัหมด (Total Asset Turnover) 1.10 เท่า 
   
3. อตัราส่วนหนีสิน (Debt Management Ratio)   
     3.1 อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets) 43.75 % 
     3.2 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย 319.35 เท่า 
            (Times Interest Earned)   
        
4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)   
     4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) 6.59 % 
     4.2 Basic Earning Power 10.13 % 
     4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets - ROA)  7.43 % 
     4.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
            (Return on Equity – ROE) 

13.21 % 
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12.1.3   สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้ 

 
บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั 
                                                                                                                                               (ลา้นบาท) 

 2548 2547 2546 2545 
รายได ้  304.2 330.5 275.1 240.5 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 262.1 295.5 237.5 209.3 
กาํไรสุทธิ 26.6 35.0 37.6 31.2 
     
สินทรัพยร์วม 151.2 132.2 147.2 107.2 
หนีสินรวม 35.4 43.0 32.9 30.5 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 115.8 89.2 114.3 76.7 

 
12.2  ข้อมูลเกยีวกบัหุ้นกู้และตัวเงิน :  ไม่เคยออกหุน้กูห้รือตวัเงิน  และไม่มียอดทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

 
12.3  ข้อมูลต่อหุ้น 

(หน่วย : บาท) 
 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 

1.86 
0.25 
0.24 

1.89 
0.39 
0.30 

1.74 
0.20 
0.20 

1.73 
0.21 
0.20 

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้) 
 

12.4  อตัราการเติบโต 
              (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม    
 ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - ปี 2546 % + / - ปี  2545 
สินทรัพยร์วม 1,652 +22.46 1,349 +20.66 1,118 +10.69 1,010 
หนีสินรวม 723 +79.85   402 +64.08    245 +68.97    145 
รายไดจ้ากการขาย 1,825 -0.76 1,839 +24.85 1,473 +30.82 1,126 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน         1,692 +4.96 1,612 +17.58 1,371 +33.89 1,024 
กาํไรสุทธิ 123 -36.60   194 +92.08    101    -2.88    104 
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                                                                                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินบริษทัฯ    
 ปี 2548 % + / - ปี 2547 % + / - ปี 2546 % + / - ปี  2545 
สินทรัพยร์วม 1,638 +22.51 1,337 +20.23 1,112 +10.65 1,005 
หนีสินรวม 709 +81.33    391 +63.60    239 +70.71    140 
รายไดจ้ากการขาย 1,698 -0.29 1,703 +24.85 1,364 +31.66 1,036 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,588 +5.44 1,506 +16.83 1,289 +34.69 957 
กาํไรสุทธิ 123 -36.60   194 +92.08 101    -2.88 104 

 
12.5 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
ยอดขายสุทธิ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ  ในปี พ.ศ. 2548 เป็นจาํนวนเงิน  1,825  ลา้นบาท ซึงลดลงจากปี พ.ศ. 2547 เป็น
จาํนวนเงิน 14  ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 0.8  อยา่งไรกต็าม ยอดขายโฆษณาของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์
และหนงัสือพิมพโ์พสต ์ ทูเดยสู์งกวา่ปีทีผา่นมาเลก็นอ้ย สาํหรับรายไดจ้ากการดาํเนินงานในส่วนของนิตยสารและ
สิงพิมพพ์าณิชยน์นัลดลงปัจจยัต่างๆ ทีทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศชลอตวั ซึงไดแ้ก่ราคานาํมนัทีสูงขึน อตัราดอกเบีย 
และความเสียหายจากธรณีพิบติัสึนามิ 
กาํไรสุทธิ 

ในปี พ.ศ. 2548  บริษทัฯ  มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท ซึงลดลงประมาณร้อยละ 37  
สาเหตุเนืองจากการหดตวัของยอดขายโฆษณาและตน้ทุนการพิมพที์เพิมสูงขึน แมว้า่บริษทัฯ สามารถตดัค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
ส่งเสริมการขายลงถึง 25 ลา้นบาท แต่ในจาํนวนนี 20 ลา้นบาทนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดของ
บริษทัฯ  

 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 

ตน้ทุนขายของบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2548 เป็นจาํนวนเงิน 1,132  ลา้นบาท  เพิมขึนจากปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 
82  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8   ตน้ทุนทีเพิมขึนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตน้ทุนการพิมพ ์ โดยเฉพาะตน้ทุน
กระดาษทีใชส้าํหรับหนงัสือพิมพร์ายวนัทงั 2 ฉบบัสูงขึนถึง 55 ลา้นบาท     
 
สภาพคล่องของกจิการ 

บริษทัฯ มีการลดยอดกระดาษหนงัสือพิมพใ์นคลงัสินคา้ลงเป็นจาํนวน 183 ลา้นบาท ขณะเดียวกนัมีการลงทุน
เพือสร้างอาคารโรงพิมพใ์หม่พร้อมระบบจดัส่ง รวมทงัจ่ายซือเครืองพิมพใ์หม่แก่ผูจ้ดัจาํหน่าย แต่ถึงแมว้า่รายจ่ายฝ่ายทุน
ของบริษทัฯ จะเพิมมากขึน แต่ยอดเงินกูข้องบริษทัฯ ณ ปลายปี พ.ศ. 2548 มีเพียง 215 ลา้นบาทเท่านนั 
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12.6  ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
12.6.1  ผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั สาํหรับงบการเงินของ

บริษทัฯ งบการเงินของบริษทัยอ่ยและงบการเงินรวม ไดแ้ก่ นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ ผูส้อบบญัชี          
รับอนุญาตเลขที 3315 

 
12.6.2 รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 4 ปีทีผา่นมา   ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงาน

การตรวจสอบแบบไม่มีเงือนไข 
 

12.6.3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

   นโยบายการบญัชีทีสาํคญัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย โดยสรุปมีดงัต่อไปนี :- 

   การรับรู้รายได ้

  รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือได้โอนสิทธิความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัลูกคา้ซึงตามปกติจะ
เกิดขึนเมือไดส่้งสินคา้ไปใหลู้กคา้ตามคาํสงัซือของลูกคา้นนั  

  บริษทัฯรับรู้รายไดค่้าสมาชิกหนงัสือพิมพโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารเป็นสมาชิก ในขณะทีปี
ก่อนๆ บริษทัฯรับรู้รายไดด้งักล่าวในเดือนทีบริษทัฯออกใบแจง้หนี การเปลียนแปลงดงักล่าวซึงมี
ผลตงัแต่ตน้ปีปัจจุบนั มีวตัถุประสงคเ์พือใหร้ายไดที้รับรู้สัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายมากยงิขึน บริษทัฯ
ไดท้าํการปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนโดยถือเสมือนวา่บริษทัฯไดใ้ชน้โยบายการบญัชีใหม่นีมา
ตงัแต่ตน้ ซึงมีผลทาํใหก้าํไรสุทธิสาํหรับปี 2547 ลดลงเป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท  

  รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมือการให้บริการเสร็จสินลง รายไดจ้ากการให้บริการโฆษณา
จะถือวา่เสร็จสินลงเมือสิงพิมพที์พิมพโ์ฆษณาไดอ้อกจาํหน่ายเรียบร้อยแลว้ 

   ลูกหนีการคา้และค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหนีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อย บนัทึกสํารองเผือหนี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได  ้โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัที
ในงบดุล 

   สินคา้คงเหลือ 

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

  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมทีเกียวขอ้ง ค่าเสือมราคา
ของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดงันี :- 

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

 ไม่มีการคิดคา่เสือมราคาสาํหรับทีดิน อาคารระหวา่งก่อสร้าง และเครืองจกัรและอุปกรณ์
ระหวา่งติดตงั 

  เงินลงทุน 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ แสดงมลูค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึงบริษทัฯถือเป็น       
เงินลงทุนทวัไปแสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนทวัไปในงบกาํไรขาดทุนถา้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทวัไปตาํกว่ามูลค่าตาม
บญัชี 

  เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่าย บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนีทีจะถือจน
ครบกาํหนดในงบกาํไรขาดทุนถา้มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  บริษทัฯรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึงเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวจากการรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายทางบญัชีและทางภาษีโดยใช้วิธีหนีสิน ทงันีเฉพาะกรณีทีคาดว่าภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีนนัสามารถโอนกลบัเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในอนาคตไดเ้ท่านนั 

  นโยบายการบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศเนืองจากยงัไม่มี
มาตรฐานการบญัชีของไทยครอบคลุมถึง 

  เงินตราต่างประเทศ 

  รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงเกิดขึนระหว่างปีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลียน ณ วนัทีทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัที
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ในงบดุลไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบดุล เวน้แต่รายการทีไดต้กลง
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้กบัธนาคารไวจ้ะใชอ้ตัราทีตกลงกนันนัแทน 

  กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผล
การดาํเนินงาน 

  เครืองมือทางการเงิน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที
เป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการค้า เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบดุล
ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี เจา้หนี เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมและเงินลงทุน 
ซึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวข้อที       
เกียวขอ้ง 

  กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานตามทีแสดงในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณขึนโดยการหารกาํไรสุทธิ
สาํหรับปีดว้ยจาํนวนของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความถึงเงินสดและเงินฝาก ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และปราศจากภาระคาํประกนั 

   การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้
การประมาณการรายการบญัชีบางรายการ ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนี ผลทีเกิดขึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที
ประมาณไว ้

12.6.4  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

                               ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย 
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12.6.4.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 

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

(โดยนาย ณรงค ์พนัตาวงษ)์ 
930,000 

2 บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต ์จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

194,400 

3 บริษทั ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต-์เอซีพี จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

108,000 

4 บริษทั ไซแอม คอมมูนิเกชนัส์ จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

 10,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,242,400 
 

12.6.4.2  ค่าบริการอืน (non-audit fee) 
 

รายการ
ที 

ชือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอืน 

(non-audit service) 
ชือผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน 
ส่วนทีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนทีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

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

 
 

12.7 แนวโน้มในอนาคต 
 
แมว้า่อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาจะสูงขึนถึงร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยอดขายโฆษณา

ของหนงัสือพิมพข์องบริษทัฯ อยูใ่นอตัราคงทีเมือเทียบกบัปีทีผา่น อยา่งไรก็ตามยอดขายหนงัสือพิมพแ์นวเศรษฐกิจ
รายวนัฉบบัภาษาไทย โพสต ์ ทูเดย ์ ซึงไดย้า่งเขา้สู่ปีที 3 ของการดาํเนินงาน ไดเ้พิมสูงขึนเป็นประวติัการณ์
เช่นเดียวกบัยอดขายของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

 
สาํหรับในปี พ.ศ. 2549 แมว้า่สถานการณ์ทางการเมืองทีผนัผวนอยา่งต่อเนืองจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสือ

ทวัไป แต่ดว้ยมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกุมโดยเฉพาะอยา่งยงิในดา้นจาํนวนพนกังาน การใชเ้ทคโนโลยอีนั
ทนัสมยัในกระบวนการผลิต รวมถึงการระดมแนวคิดใหม่ในการเพิมรายได ้บริษทัฯ เชือมนัวา่ผลการดาํเนินงานในปี 
พ.ศ. 2549 นีจะอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ 

  
12.8 ภาระผูกพนัทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯและบริษทัย่อย 

- - ไม่มี - -  
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13.  ข้อมูลอนืทเีกียวข้อง 
13.1  บุคคลอ้างองิอนื ๆ 

13.1.1  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชี        
นายทะเบียนหุน้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

 
ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

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

 
ชือผูส้อบบญัชี นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3315 และ/หรือ 

   นายรุทร เชาวนะกว ี เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3247 และ/หรือ 
   นายโสภณ เพิมศิริวลัลภ  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3182  
   

13.1.2   ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาทางกฎหมาย หรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ 
บริษทั วคิเคอรี แอนด ์วรชยั จาํกดั  (ทีปรึกษาทางกฎหมาย) 
ชนั 16 อาคารดีทแฮลม์ ทาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวทิย ุ กรุงเทพฯ 10330 
โทร : 66 (0) 2256-6311, 2256-7750-4 
โทรสาร : 66 (0) 2256-6317-8 
 

13.2 สถาบันการเงนิทีติดต่อประจาํและยอดคงค้าง 
สถาบนัการเงินทีติดต่อประจาํไดแ้ก่  

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

ยอดคงคา้งกบัสถาบนัการเงิน  :   ณ สินปี 2548  บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งรวม 400 ลา้นบาท  
 

13.3 ข้อมูลอนืทเีกยีวข้องทอีาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 
    - - ไม่มี - - 
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ส่วนท ี3   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้  และดว้ยความระมดัระวงั

ในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล
ดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั        
นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง ขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดีเพือใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้รวมทงัควบคุมดูแลใหมี้
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลใหมี้

การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2548 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

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

 ชือ                                  ตาํแหน่ง                            ลายมือชือ 
 

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์           ประธานกรรมการบริหาร                ____________________        

              

2. นายวรชยั พิจารณ์จิตร                กรรมการบริหารและกรรมการ       ____________________                           

                                                          สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
3. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์                   กรรมการบริหาร                          ____________________           

 

4.  นายควอ๊ค คูน เอียน                       กรรมการบริหาร                             ____________________ 

 

5.  นายเดวิด อาร์มสตรอง             กรรมการบริหาร           ____________________                     

 

6.  นายโจฮานเนส เบอร์นาดุ๊ส ฟันเดอร์ลินเดน          กรรมการบริหาร           ____________________ 

 

7.   นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ          ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                   ____________________                     
    

                             ชือ                                  ตาํแหน่ง                             ลายมือชือ 

ผู้รับมอบอาํนาจ     นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ                     ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                   ____________________                          



                                                                              45 

 

 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

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

       ชือ                                                   ตาํแหน่ง                                               ลายมือชือ 
 

1.  นายชวลิต ธนะชานนัท ์                                 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                      ____________________ 

 

2.  นายพิชยั วาศนาส่ง                                         กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธาน      ____________________ 

                                                                           กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

3.   ดร.ศิริ การเจริญดี                                           กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ            ____________________  

                                                                            และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

4.   นายชาติศิริ โสภณพนิช                                  กรรมการ                                                                ____________________ 

 

5.   นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์                              กรรมการ                                                                 ____________________  
 

6.   นายจอห์น ทอมป์สัน                                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   _____________________  
                       

7.   นางแนนซี  วาเลียนเต                                    กรรมการ                       _____________________  
 

8.   นายลินดลี์ย ์ จอห์น ฮอลโลเวย ์                     กรรมการ                       _____________________  
 

 

 

                                             ชือ          ตาํแหน่ง                                                ลายมือชือ 

               ผู้รับมอบอาํนาจ    นายกิตติ วจิกัษณ์ประเสริฐ      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน                                          _____________________               
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                                                                                         เอกสารแนบ 1 
1. รายละเอยีดเกยีวกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท 

      ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ชือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 

การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง      
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายชวลิต ธนะชานนัท ์
ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

75 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ 

- - 2540 -  
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั 
บริษทั แผน่เหลก็วิลาศไทย จาํกดั 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

64 ปริญญาโท                   
สาขาศิลปศาสตร์        
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

12.69 เป็นพีนอ้ง 
ของ 

จิราธิวฒัน์ 

2525 – 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร  
รองประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 

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

นายควอ๊ค คูน เอียน * 
กรรมการบริหาร 

51 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัน็อตติงแฮม 

- - 2542 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

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

นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ 
กรรมการบริหาร 

65 Diploma in Civil 
Engineering, Kingston 
College of Technology, 
London 

- เป็นพีนอ้ง
ของ 

จิราธิวฒัน์ 

2535 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
กลุ่มบริษทัในเครือเซ็นทรัล 

นายวรชยั พจิารณ์จิตร 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

52 ปริญญาโททางกฎหมาย 
มหาวทิยาลยันิวยอร์ก 

3.42 - 
 

2537 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร และกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. โพสต ์พบัลิชชิง 
 
บจก.วคิเคอรี แอนด ์วรชยั   

นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดุ๊ส         
ฟันเดอร์ลินเดน 
กรรมการบริหาร 

80     Registered Accountant    
(R.A.) 

- - 2533 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 

นายพิชยั วาศนาส่ง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

76   ปริญญาตรี   
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
    

- - 2543 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ, กรรมการ 
ตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชนั 

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

58   ปริญญาเอก  
มหาวทิยาลยัโมนาช 

- - 2542 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
รองประธานกรรมการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 
 
บมจ. นาํมนัพชืไทย 

นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการ 

47 ปริญญาโท ดา้นบริหาร 
จดัการและวศิวกรรมเคมี 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง 
รัฐแมสซาชูเซทส์      

- - 2535 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน 
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%) 

ความสมัพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหวา่ง       
ผูบ้ริหาร 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท
ธุรกิจ 

นายเดวิด อาร์มสตรอง 
กรรมการบริหาร 

58 ปริญญาตรี ประวติัศาสตร์ 
University of New South 
Wales  

- - 2547 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการฝ่ายกองบรรณาธิการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
กลุ่มบริษทั เซาธ์ ไชนา มอร์นิง 
โพสต ์

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 
กรรมการ 

58 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัไอโอน่า 

- เป็นพีนอ้ง
ของ 

  จิราธิวฒัน์ 

2547 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 
กลุ่มคา้ปลีกในเครือเซ็นทรัล 

นายจอห์น ทอมป์สนั  
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

41 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต - - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

นางแนนซี วาเลียนเต * 
กรรมการ 

41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเพนซิลเวเนีย 

- - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
บริษทั เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต ์
พบัลิชเชอร์ส จาํกดั 

นายลินดลี์ย ์จอห์น ฮอลโลเวย ์* 
กรรมการอิสระ 

77   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  Leeds University 

- - 2548 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ 
 

บมจ.โพสต ์พบัลิชชิง 
 

        
   * กรรมการบริษทัฯ มีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
      หมายเหตุ   การถือหุน้ในบริษทั ใชส้ดัส่วน ณ วนัที 25 พฤศจิกายน 2548   

       
 
 

2. รายนามกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย / กจิการร่วมค้า 
 

                                             ชือบริษทั 
ชือกรรมการ 

บมจ. โพสต ์    
พบัลิชชิง 

บจก. ฮาเชท            
ฟิลิปปาคิ โพสต์ 

   บจก.ฮาเชท ฟิลิปปาคิ     
โพสต-์ เอซีพี 

บจก. ไซแอม          
คอมมูนิเกชนัส์ 

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

  - ไม่ไดแ้สดงรายชือกรรมการของบริษทัยอ่ย เนืองจากเป็นบริษทัยอ่ยทีไม่มีนยัสาํคญั กล่าวคือ            
มีรายไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด  
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